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SANTRUMPOS
AM – Aukštoji mokykla
BU – Bendrasis ugdymas
CEDEFOP – Europos profesinio mokymo plėtros centras
ES – Europos Sąjunga
GR – Gyventojų registras
ISCED – Tarptautinis standartizuotas švietimo klasifikatorius
ISCO – Tarptautinis standartizuotas profesijų klasifikatorius
NŽIS – Nacionalinė žmogiškųjų išteklių stebėsena
LPK – 1999 m. parengtas Lietuvos profesijų klasifikatorius, sudarytas remiantis TDO patvirtintu ISCO88 ir Europos Sąjungos variantu ISCO-88 (COM). Galiojanti klasifikatoriaus versija LPK 2012 parengta
pagal ISCO-08.
LSD – Lietuvos statistikos departamentas
MOSTA – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
PM – Profesinė mokykla
SODRA – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
ŠVIS – Švietimo valdymo informacinė sistema
UŽT – Užimtumo tarnyba
VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
ŽI – Žmogiškieji ištekliai
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SANTRAUKA
Žmogiškojo kapitalo apžvalgoje yra nagrinėjama Lietuvos gyventojų situacija šalies darbo rinkoje.
Apžvalgos autoriai, pasitelkdami valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis, apžvelgia
Lietuvos gyventojų užimtumą, pajamų pasiskirstymą pagal sektorius, užimamas profesijas ir kitus
aktualius pjūvius. Šioje apžvalgoje detaliau nagrinėjama gyventojų grupių – užimtųjų, besimokančių ir
studijuojančių, pensinio amžiaus gyventojų bei Lietuvoje dirbančių užsieniečių – padėtis darbo rinkoje.
Atlikta didelės apimties (163,5 tūkst.) privataus portalo darbo skelbimų analizė leidžia detaliau
nagrinėti gebėjimus, kurių pageidauja naujų darbuotojų ieškantys darbdaviai. Taip pat apžvalgoje
pateikiamos samdomų darbuotojų pakeitimo ir plėtros paklausos prognozės 2018–2022 m. Pasitelkus
papildomus informacijos šaltinius, šios prognozės galėtų būti naudojamos kaip įrankis geresniam
kvalifikacijų pasiūlos planavimui.
Užimtieji
2018 m. lapkričio mėn., administraciniais registrų ir informacinių sistemų duomenimis, Lietuvoje buvo
apie 2 885 tūkst. 15 m. ir vyresnių gyventojų. Iš jų 1 311,5 tūkst. gyventojų turėjo darbo santykių, 81,4
tūkst. dirbo tik savarankiškai, dar apie 5 tūkst. atliko praktiką ar privalomąją karo tarnybą.
Siekiant identifikuoti pagrindines gyventojų užimtumo ir padėties šalies darbo rinkoje tendencijas,
pasirinkta nagrinėti praėjusių penkerių metų laikotarpį (2014–2018 m.). Žinoma, gyventojų užimtumas
yra neatsiejamas nuo šalies ekonominės situacijos ir jos pokyčių. Apžvalgai pasirinkti metai išsiskiria
sparčiu BVP augimu ir nedarbo lygio mažėjimu. Visgi spartus ekonomikos augimas ir pagrindinių
ekonominių rodiklių grįžimas į prieškrizinį lygį kol kas nepadėjo iki galo suvaldyti ir toliau prastėjančios
demografinės situacijos – šalies gyventojų skaičius 2014–2018 m. sumažėjo 130 tūkst., o medianinis
gyventojų amžius padidėjo 1 metais.
Analizės laikotarpiu dėl augančios ekonomikos ir didėjančios darbo vietų pasiūlos samdomų gyventojų
skaičius Lietuvoje padidėjo 5,3 proc., nuo 1,05 mln. iki 1,11 mln. Tokį augimą galimai nulėmė kelios
priežastys. Pirmiausia, aktyvesnis bedarbių įtraukimas į darbo rinką (bedarbių skaičius sumažėjo 68
tūkst.). Taip pat tokiam augimui įtaką galėjo daryti darbuotojų iš užsienio šalių skaičiaus augimas
(samdomų darbuotojų neturinčių Lietuvos pilietybės skaičius padidėjo 40 tūkst.). Trečioji tendencija,
leidusi išlaikyti samdomų darbuotojų skaičiaus augimą, buvo ilgesnis gyventojų išsilaikymas darbo
rinkoje (samdomų darbuotojų vidutinis amžius padidėjo 1,3 metų).
Vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos augo visose amžiaus grupėse. Tiek 2014, tiek 2018 m.
didžiausiomis vidutinėmis pajamomis išsiskyrė 30–44 m. amžiaus grupės gyventojai. Analizės
laikotarpiu šios grupės pajamų pokytis buvo didžiausias skaičiuojant nominalia verte. Vertinant
santykinį pokytį didžiausi pasikeitimai pastebimi 20–24 ir 25–29 m. amžiaus grupėse. Tuo metu 50 ir
vyresnio amžiaus gyventojų pajamų augimas buvo lėtesnis. Tokios tendencijos gali signalizuoti apie
didėjančią pajamų nelygybę ir ryškėjančius perkamosios galios skirtumus tarp skirtingų amžiaus grupių
gyventojų. Samdomų darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybes ir sektorius yra netolygus ir
sektoriuose, išsiskiriančiuose didesnėmis darbuotojų draudžiamosiomis pajamomis, dažniau dirba
jaunesnio amžiaus darbuotojai.
Vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos taip pat augo ir visuose ekonomikos sektoriuose.
Analizės laikotarpiu draudžiamosios pajamos daugiausiai augo Informacijos ir ryšių bei Finansinės ir
draudimo veiklos sektoriuose. Reikšmingai išaugo ir trečiu didžiausiu pagal vidutines draudžiamąsias
pajamas tapo Profesinės, mokslinės ir techninės veiklos sektorius, kuriame didžiausias nominalus
augimas (463 Eur) fiksuotas Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos ekonominių veiklų skyriuje – viena
iš galimų to priežasčių buvo didinti atlyginimai valstybinėse įstaigose dirbantiems mokslo
darbuotojams ir tyrėjams (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2018). Profesinės, mokslinės ir
techninės veiklos sektorius taip pat prarado daugiausiai darbuotojų (7,8 tūkst.). Tokį darbuotojų
mažėjimą šiame sektoriuje galimai nulėmė teisinės ir apskaitos veiklos darbuotojų sumažėjimas nuo
20,4 tūkst. 2014 m. iki 9,7 tūkst. 2018 m.
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2014–2018 m. daugiausiai augo Transporto ir saugojimo sektoriaus darbuotojų skaičius, nors
draudžiamosios pajamos augo mažai – šis sektorius pagal vidutinių pajamų augimą eurais pateko tarp
5 sektorių, kuriuose pajamos augo mažiausiai. Galima to priežastis – dalies šios sektoriaus darbuotojų
pajamų išmokėjimas draudžiamosioms pajamoms nepriskiriamomis mokėjimo formomis (pvz.
komandiruočių kompensacijos).
Pastebima, kad atskiruose ekonominių veiklų sektoriuose (Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų
veikla, Kita aptarnavimo veikla, Meninė, pramoginė ir poilsio aptarnavimo veikla, Administracinė ir
aptarnavimo veikla, Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė ir kt.) dirbančių gyventojų
draudžiamosios pajamos išlieka mažos, o atotrūkis nuo kitų sektorių didėja.
Vidutinių draudžiamųjų pajamų augimas 2014–2018 m. buvo panašus visoje Lietuvoje ir svyravo tarp
250–350 Eur. Didžiausiu nominaliu pajamų augimu išsiskyrė trijų didžiųjų Lietuvos miestų apskritys.
Klaipėdos apskrityje registruotų darbuotojų pajamos augo lėčiausiai, lyginant su kitų didžiųjų Lietuvos
miestų apskritimis, o vidutinės draudžiamosios gyventojų pajamos tapo mažesnėmis nei Kauno
apskrityje. Šiaulių ir Panevėžio apskritys dar išlieka 4–5 didžiausiomis pagal gyventojų skaičių ir BVP
gyventojui, tačiau vidutinėmis draudžiamosiomis gyventojų pajamomis ir jų augimu susilygina su
mažesnėmis apskritimis (Alytaus, Telšių, Utenos) ar netgi pradeda nuo jų atsilikti.
Savarankiškais pagrindais dirbančių gyventojų (apie 131 tūkst.) Lietuvoje yra apytiksliai 8 kartus
mažiau negu samdomų darbuotojų (1,11 mln.). Maždaug 60 proc. savarankišką veiklą vykdžiusių
asmenų tokia veikla yra vienintelis pajamų šaltinis, likę asmenys derino samdomą darbą ir savarankišką
veiklą. Vertinant pajamas atskirai, panašaus amžiaus darbuotojams jos yra panašios tiek dirbant
samdomą, tiek dirbant savarankišką darbą, tačiau reikšmingi skirtumai atsiranda lyginant mažiausiai ir
daugiausiai uždirbančius gyventojus. Savarankiškai dirbančių gyventojų atveju pajamų mediana (470
Eur.) yra dvigubai mažesnė nei vidurkis (963 Eur.). Tai rodo, kad tarp vykdančių tokią veiklą yra didelė
dalis asmenų, kurie gauna labai mažas pajamas (25 proc. asmenų gauna iki 171 Eur per mėnesį), tačiau
taip pat yra didesnė, nei samdomų darbuotojų atveju, dalis asmenų, gaunančių ir labai dideles pajamas.
Didelių pajamų atveju tokia sklaida galėtų būti siejama su individualių įmonių valdymo, ūkininkavimo,
autorine veikla.
Besimokantys ir studijuojantys
2014–2018 m. bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų skaičius sumažėjo 6 proc., nuo 353,1 tūkst. iki
331,8 tūkst. mokinių. Prognozuojama, kad abiturientų, taip pat ir aukštųjų mokyklų absolventų skaičius
ir toliau mažės, o tai neišvengiamai sumažins potencialios darbo pasiūlos išteklius. Skirtingose studijų
krypčių grupėse absolventų, įsidarbinusių įgytą kvalifikaciją atitinkančiose pozicijose, skaičiai
pastebimai skiriasi. Visgi norint geriau suprasti, kokios priežastys lemia nevienodą skirtingų studijų
krypčių grupių absolventų integraciją darbo rinkoje, turėtų būti atliekami detalesni atskirų krypčių
absolventų ir atitinkamų ekonominių sektorių tyrimai.
2017 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas baigė 20,9 tūkst.
absolventai, iš jų 12,6 tūkst. universitetų (pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų) bei 8,3 tūkst. kolegijų
absolventų. Praėjus 6 mėn. nuo studijų baigimo aukštos kvalifikacijos darbus dirbo pusė kolegijų
absolventų, 54 proc. universitetų pirmos pakopos absolventų ir 70 proc. magistro arba vientisųjų studijų
absolventų. Kolegijų absolventų pajamos praėjus pusei metų nuo studijų baigimo siekė vidutiniškai 696
Eur, pirmos pakopos universitetų absolventų – 794 Eur, o antros pakopos absolventų – 970 Eur.
Praėjus 6 mėn. nuo studijų baigimo tiek tarp universitetų pirmos ir antros pakopos studijų absolventų,
tiek tarp kolegijų absolventų didžiausias draudžiamąsias pajamas gavo Informatikos mokslų
absolventai. Taip pat aukštesnes nei atitinkamos pakopos absolventų vidurkis pajamas gavo
universitetų pirmos pakopos Inžinerijos, Matematikos ir Teisės studijų absolventai, antros pakopos
Inžinerijos, Matematikos, Verslo ir viešosios vadybos bei Žemės ūkio mokslų absolventai. Vertinant
kolegijų absolventų pajamas, aukštesnėmis nei bendras absolventų pajamų vidurkis, be Informatikos
mokslų absolventų, išsiskyrė ir Inžinerijos ir Fizinių mokslų atstovai.
Tarp universitetų pirmos pakopos absolventų praėjus 6 mėn. nuo studijų baigimo didžiausia dalis
dirbančių aukštos kvalifikacijos darbuose yra tarp Informatikos mokslų (79 proc.), Menų (66 proc.),
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Matematikos (64 proc.) absolventų. Prasčiausiai įsidarbinti į įgytą išsilavinimo lygį reikalaujančias
pozicijas sekasi Sporto (29 proc.) ir Žemės ūkio mokslų absolventams (34 proc.). Baigus antros pakopos
studijas didžiausia dalis absolventų užima aukštojo mokslo reikalaujančias pozicijas tarp Menų (87
proc.), Informatikos mokslų (84 proc.), Sveikatos ugdymo (79 proc.) ir Ugdymo mokslų (79 proc.)
absolventų. Tuo metu net 57 proc. Žemės ūkio absolventų dirba pozicijose, kurioms nereikia aukštos
kvalifikacijos. Tarp kolegijų absolventų geriausiai aukštos kvalifikacijos darbo vietose įsidarbina Fizinių
(72 proc.), Ugdymo (72 proc.), taip pat Sveikatos (68 proc.) bei Informatikos (67 proc.) mokslų
absolventai. Tik 20 proc. Žemės ūkio mokslų ir apie trečdalis Teisės ir Technologijos mokslų studijų
absolventų praėjus pusmečiui nuo studijų baigimo dirba darbą, kuriam reikalingas aukštasis
išsilavinimas.
Priežastys, dėl kurių aukštąjį išsilavinimą įgiję absolventai renkasi žemos kvalifikacijos arba
nekvalifikuotą darbą, galėtų būti siejamos tiek su darbo rinkos veiksniais, tiek su studijų kokybės
aspektais. Tikslesnis jų nustatymas reikalautų detalesnių tyrimų. Visgi, siekiant, kad besimokantys
gebėtų geriau įvertinti darbo rinkos poreikius, taip pat ir savo pasirengimą bei motyvaciją, būtina gerinti
profesinio orientavimo sistemą, taip sudarant galimybes tikslingiau rinktis profesijas ir planuoti būsimą
karjerą.
Pensinio amžiaus gyventojai
2018 m. pensinio amžiaus asmenys Lietuvoje sudarė 23,3 proc. gyventojų. Stebint demografinius
rodiklius, tokius kaip pagyvenusių žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų, taip pat pokyčius gyventojų
amžiaus struktūroje, galima teigti, kad Lietuvai būdingi senėjančios visuomenės požymiai. Fiksuota, kad
per penkerius metus nuo 2014 m. vidutinė senatvės pensija pakilo beveik 80 Eur, iki 319 Eur, tačiau
nemaža dalis pensinio amžiaus žmonių balansuoja ties skurdo riba (LSD, 2019). Pensinio amžiaus
asmenų dalyvavimas darbo rinkoje priklauso nuo aibės veiksnių: sveikatos, darbingumo, motyvacijos,
patirties, turimų žinių ir įgūdžių, darbdavių ir visuomenės požiūrio, darbinių sąlygų, teisinės sistemos
ir pan. Vis tik senėjant visuomenei vyresnio amžiaus žmonių ilgesnis išlaikymas darbo rinkoje tampa vis
aktualesnis.
Pensinio amžiaus asmenys sudaro 6 proc. šalies samdomų darbuotojų. 2018 m. samdomą darbą dirbo
apie 11 proc. pensinio amžiaus gyventojų (1 proc. daugiau nei 2014 m.). Per penkerius metus 65 m. ir
vyresnių gyventojų grupėje samdomų darbuotojų dalis išaugo nuo 6,2 proc. iki 8,5 proc. 2018 m.
vidutiniškai pensinio amžiaus gyventojai uždirbo 708 Eur. Nors per penkerius metus vidutinės
pensininkų pajamos augo 32 proc., tačiau šis augimas buvo pastebimai lėtesnis negu vidutinis pajamų
augimas šalies ūkyje (47 proc.). Taigi dirbančių pensinio amžiaus gyventojų draudžiamosios pajamos
yra mažesnės už šalies vidurkį visuose ekonomikos sektoriuose, o pajamų augimo tempas lėtesnis.
Siekiant įvertinti priežastis, lemiančias mažesnes vyresnio amžiaus gyventojų pajamas, kelta hipotezė,
jog mažesnes pensinio amžiaus gyventojų pajamas lemia didesnis sergamumas. Visgi nedarbingumo dėl
ligos atvejų analizė rodo, kad pensinio amžiaus gyventojų nedarbingumo dėl ligos rodiklis (5,8 proc.)
yra mažesnis negu visų samdomų darbuotojų (7,4 proc.), beveik trigubai mažesnis nei 30–34 m.
gyventojų amžiaus grupėje (14,5 proc.) ir daugiau nei dvigubai mažesnis nei didžiausias vidutines
pajamas gaunančių 35–39 m. amžiaus grupėje. Siekiant atskleisti pajamų skirtumų priežastis,
pastebima, kad pensinio amžiaus gyventojai rečiau dirbo sektoriuose, pasižyminčiuose didesnėmis
vidutinėmis pajamomis, tokiuose kaip Finansinė ir draudimo veikla bei Informacinės ir ryšių
technologijos, o dirbančių šiuose sektoriuose pensinio amžiaus gyventojų pajamos nuo bendro
sektoriaus vidurkio skyrėsi daugiausiai, palyginti su skirtumais kituose sektoriuose (užimama profesija
sektoriaus viduje tik maža dalimi gali paaiškinti pajamų netolygumus). Tuo metu net ketvirtadalis
pensinio amžiaus gyventojų dirbo antrame mažiausiame pagal vidutines draudžiamąsias darbuotojų
pajamas Kitų aptarnavimo veiklų sektoriuje. Toks pensinio amžiaus dirbančiųjų pasiskirstymas
skirtinguose sektoriuose gali būti viena iš mažesnių pajamų priežasčių. Siekiant, kad vyresnio amžiaus
gyventojai ilgiau išliktų konkurencingi darbo rinkoje, taip pat turėtų aktualius įgūdžius ir žinias,
reikalingas darbui perspektyviuose ekonominės veiklos sektoriuose, svarbu sudaryti sąlygas vyresnių
asmenų mokymuisi.
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Per paskutinius penkerius metus nuo 47,5 proc. (2014 m.) iki 55 proc. (2018 m.) išaugo privačiame
sektoriuje dirbančių pensinio amžiaus gyventojų dalis. Visgi pastebimi skirtumai tarp viešame ir
privačiame sektoriuje dirbančių asmenų pajamų. Tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje pensinio
amžiaus gyventojai gauna mažesnes pajamas negu vidurkis. Tačiau privačiame sektoriuje atotrūkis tarp
pensininkų ir visų darbuotojų pajamų buvo 5 kartus didesnis nei viešajame sektoriuje. Viešajame
sektoriuje dirbančių pensininkų pajamų vidurkis buvo didesnis tiek vertinant skirtingus kvalifikacijos
lygmenis, tiek lyginant pajamas skirtinguose ekonominės veiklos sektoriuose. Šiuos pensininkų darbo
aspektus būtų galima vertinti kaip ženklus, jog privačiame sektoriuje vyresnio amžiaus darbuotojai
susiduria su mažiau palankiomis darbo sąlygomis nei viešajame sektoriuje. Siekiant identifikuoti darbo
sąlygų aspektus, darančius įtaką vyresnio amžiaus gyventojų aktyvumui darbo rinkoje, turėtų būti
atliekami tolimesni tyrimai ir jų pagrindu kuriamos sąlygos vyresnio amžiaus gyventojams ilgiau išlikti
aktyviais darbo rinkoje.
Užsieniečiai
2018 m. Lietuvoje gyveno 106 tūkst. užsieniečių, iš kurių samdomais darbuotojais dirbo 57 tūkst. Tais
pačiais metais Lietuvoje buvo išduota 36,6 tūkst. nacionalinių vizų (Migracijos departamentas, 2018),
kurių pagrindu užsienio šalių piliečiai gali dalyvauti šalies darbo rinkoje.
Samdomų darbuotojų imtyje didžiąją dalį (42 tūkst.) sudarė nenuolatiniai užsieniečiai (neturėję
Lietuvos Respublikos asmens kodo atitikmens). Apie 90 proc. trumpam laikui atvykusiųjų į Lietuvą
atvyko pagal profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą (Užimtumo tarnyba,
2019). Kitą imties dalį (15 tūkst.) sudarė nuolatiniai užsieniečiai (asmenys, kurie buvo registruoti
Gyventojų registre ir turėjo ne Lietuvos pilietybę).
Nuolatinių užsieniečių skaičius per penkerius metus Lietuvoje didėjo 18 proc., nuo beveik 13 tūkst.
(2014 m.) iki 15 tūkst. (2018 m.). Pastebima, kad 6,9 tūkst. asmenų Lietuvoje dirbo samdomą darbą tiek
2014, tiek 2018 m. Šie nuolatiniai užsieniečiai sudarė 46 proc. samdomų ir Gyventojų registre
registruotų darbuotojų 2018 m. Analizės laikotarpiu didžiausias darbuotojų skaičiaus augimas
pastebimas Įrenginių ir mašinų operatorių ir surinkėjų grupėje, šioje grupėje dirbančių nuolatinių
užsieniečių skaičius nuo 2014 m. išaugo 2 kartus. Taip pat santykinai didesniu augimu išsiskyrė
Specialistų (27 proc.) bei Tarnautojų grupė (18 proc.). Santykinai labiausiai mažėjo Vadovų grupės
darbuotojų skaičius (32 proc.).
Nenuolatinių užsieniečių, kurie planuoja dirbti iki metų nacionalinės vizos pagrindu, skaičius per
penkerius metus išaugo beveik 11 kartų, nuo 5,8 tūkst. asmenų (2014 m.) iki 42 ,2 tūkst. asmenų (2018
m.). Nenuolatinių užsieniečių skaičius didėjo visose profesijų grupėse, o didžiausiu net 21 karto (nuo
1,4 tūkst. iki 28,5 tūkst.) augimu išsiskyrusioje Įrenginių ir mašinų operatorių ir surinkėjų grupėje dirbę
užsieniečiai 2018 m. sudarė daugiau nei pusę nenuolatinių užsieniečių. Taip pat ženkliai (16 kartų, nuo
445 iki beveik 7 tūkst.) augo ir Kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų grupės darbuotojų skaičius.
Nuolatinių užsieniečių pajamos per 5 metus didėjo panašiu tempu kaip ir visų Lietuvos gyventojų, nuo
1,14 iki 2 kartų, priklausomai nuo profesijų grupės (LSD, 2019). Skirtingose grupėse užsienio piliečių
pajamos mažai skiriasi nuo vidutinių Lietuvos gyventojų draudžiamųjų pajamų, išskyrus Įrenginių ir
mašinų operatorių ir surinkėjų grupę, kur, kaip minėta anksčiau, stebėtas didžiausias atvykusiųjų
skaičiaus augimas ir kurios atstovai sudaro didžiąją dalį samdomą darbą dirbančių užsieniečių. Šioje
grupėje Lietuvos gyventojų vidutinės pajamos buvo 745 Eur, nuolatinių užsieniečių – 505 Eur, o
trumpam laikui atvykusiųjų – 559 Eur.
Pastebima, kad augant į Lietuvą atvykstančių tiek nenuolatinių, tiek nuolatinių užsieniečių skaičiui,
leidimų laikinai ar nuolatos gyventi šalyje skaičius išlieka panašus. Apžvalgoje keliamos kelios
hipotezės, galimai darančios įtaką tokiai situacijai. Pirmiausia, gali būti, jog būtinosios procedūros,
siekiant gauti leidimą gyventi Lietuvoje, yra ilgai trunkančios ir sudėtingos. Taip pat gali būti taip, kad
didelė dalis atvykusiųjų nesiekia gauti leidimo gyventi šalyje, nes nesieja savo ateities su Lietuva ir,
pasibaigus įdarbinimui nacionalinės vizos pagrindu, ketina grįžti į savo šalį. Siekiant tvaresnio darbo
organizavimo šalies ūkyje, taip pat toliau augant užsieniečių skaičiui reikalingos priemonės,
padėsiančios išlaikyti šiuos darbuotojus Lietuvos darbo rinkoje ilgiau nei vienerius metus.
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Darbdavių reikalavimai darbo skelbimuose
Privačių darbo skelbimų analizė apima 163,5 tūkst. darbo skelbimų, pasirodžiusių portale „CVbankas.lt“
2017–2018 m. Analizuojamu laikotarpiu daugiausiai darbo skelbimų buvo paskelbta ieškant darbuotojų
Pramonės ir gamybos (13 proc. nuo visų skelbimų), Prekybos ir konsultavimo (13 proc.) bei Klientų
aptarnavimo ir paslaugų (11 proc.) kategorijose.
Aukštasis išsilavinimas kaip reikalavimas arba privalumas buvo nurodomas 26 proc. analizuotų darbo
skelbimų, tačiau dažname skelbime, kuriame keliamas reikalavimas išsilavinimui, nurodoma sritis (pvz.
finansai) be švietimo lygmens, todėl tiksli dalis skelbimų, kuriuose ieškoma darbuotojų su aukštuoju
išsilavinimu, gali būti aukštesnė. Beveik pusėje (13-oje iš 28) nagrinėjamų profesijų kategorijų aukštasis
išsilavinimas kaip reikalavimas ar privalumas buvo nurodytas daugiau nei 40 proc. darbo skelbimų.
Dažniausiai aukštasis išsilavinimas kaip reikalavimas arba privalumas buvo nurodomas Teisės (71
proc.), Eksporto (66 proc.), Apskaitos/finansų/audito (63 proc.) ir Draudimo (62 proc.) profesijų
kategorijose.
Darbo patirtis kaip reikalavimas arba privalumas buvo nurodomas dviejuose iš trijų (66 proc.) darbo
skelbimų. Dažniausiai šis reikalavimas buvo nurodomas Eksporto (90 proc.), Vadovavimo/valdymo (87
proc.), Informacinių technologijų (84 proc.), Energetikos / elektronikos (82 proc.) bei
Apskaitos/finansų/audito (81 proc.) profesijų kategorijose.
Dažniausios savybės, kurių ieškojo darbą siūlantys darbdaviai analizės laikotarpiu, buvo: atsakingumas,
iniciatyvumas, komunikabilumas, kruopštumas, kūrybiškumas, orientacija į rezultatą, savarankiškumas
ir sąžiningumas. Daugiau nei pusėje (17 iš 28) profesijų kategorijų atsakingumas kaip reikalavimas ar
privalumas buvo nurodytas daugiau nei trečdalyje darbo skelbimų, kitos savybės daugiau nei viename
iš trijų skelbimų buvo įvardijamos dviejose arba mažiau profesijų kategorijose.
Dažniausi darbo skelbimuose darbdavių išskiriami įgūdžiai buvo: bendravimas, darbas komandoje,
gebėjimas derėtis, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Kai kurių profesijų skelbimuose buvo nurodomos ir
konkrečios programos ar pageidaujamos programavimo kalbos. Pavyzdžiui, Informacinių technologijų
kategorijoje net trečdalyje skelbimų kaip reikalavimas arba privalumas buvo nurodomas gebėjimas
dirbti SQL kalba, 27 proc. skelbimų – Java/JavaScript.
Dažniausiai darbo skelbimuose nurodoma užsienio kalba buvo anglų (33 proc. skelbimų). Dažniausiai
anglų kalba buvo nurodoma šiose profesijų kategorijose: Eksporte (89 proc.), Pirkimuose/ tiekime (79
proc.), Transporte/logistikos vadyboje (72 proc.) ir Teisėje (71 proc. skelbimų). Antra pagal dažnumą
skelbimuose nurodoma kalba buvo rusų (21 proc. skelbimų). Rečiau buvo nurodomas vokiečių,
prancūzų, lenkų, italų ir kitų kalbų mokėjimo reikalavimas arba privalumas.
Darbuotojų paklausa Lietuvoje 2018–2022 m.
Įvairių organizacijų atlikti tyrimai pateikia skirtingus Lietuvos gyventojų užimtumo scenarijus. Visgi
daugelį tyrimų vienijanti gija yra prognozė, kad užimtųjų skaičius Lietuvoje mažės. Šie tyrimai deda
pagrindus galimiems strateginiams sprendimams žmogiškojo kapitalo politikos srityje, siekiant jau
dabar pasirengti pokyčiams ateities darbo rinkoje ir jai aktualiose profesijose. MOSTA parengta
vidutinio laikotarpio darbuotojų paklausos prognozė, kartu su papildomais informacijos šaltiniais,
galėtų būti naudojama siekiant geriau suvokti bendrą darbo rinkos paveikslą ateinančių penkerių metų
perspektyvoje, taip pat apčiuopti pagrindines ekonominės veiklos sektorių ir profesijų paklausos
prognozes. Prognozėms apskaičiuoti naudoti SODRA, Lietuvos statistikos departamento, CEDEFOP
duomenys ir informacija.
Prognozuojama, kad 2018–2022 metų laikotarpyje dėl darbuotojų pakeitimo ar sektorių plėtros reikės
apie 105 tūkst. naujų samdomų darbuotojų, iš kurių 48 proc. sudarys aukštos, 40 proc. – žemos
kvalifikacijos, dar 12 proc. – nekvalifikuoti darbininkai. Net 95 proc. visų šių reikalingų naujų darbuotojų
nulems jau dirbančiųjų pakeitimas ir tik 5 proc. – ekonominės veiklos sektorių plėtra.
Per penkerius metus darbo rinkoje reikės apie 50 tūkst. naujų aukštos kvalifikacijos darbuotojų.
Didžiausią santykinę paklausą naujiems darbuotojams stebėsime Vadovų grupėje (apie 13 tūkst.).
Specialistų pakeitimo paklausa sieks apie 30 tūkst., o Technikų ir jaunųjų specialistų – apie 7 tūkst.
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darbuotojų. Prognozuojama, kad itin aukšta paklausa bus stebima tokioms gausiausioms profesijoms:
gydytojams specialistams, bibliotekininkams, bendrosios praktikos gydytojams, archyvų ir muziejų
specialistams.
2018–2022 metais preliminariai reikės apie 42 tūkst. naujų žemos kvalifikacijos darbuotojų. Itin aukšta
paklausa prognozuojama lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų, autobusų ir troleibusų vairuotojams,
pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikams ir taisytojams. Paklausa naujiems nekvalifikuotiems
darbininkams sieks apie 12 tūkst. naujų darbininkų. Itin aukšta paklausa prognozuojama kiemsargiams,
kurjeriams, pasiuntiniams ir bagažo nešikams.
Vertinant pagal ekonominės veiklos sektorius, 105 tūkst. (daugiausiai iš prognozuojamų) naujų
samdomų darbuotojų reikės Paslaugų sektoriuje (73 proc.), daugiausiai didmeninėje ir mažmeninėje
prekyboje (15,3 tūkst.). Prognozuojama, kad pramonėje reikės apie 16 tūkst. naujų darbuotojų,
statyboje – 7,5 tūkst., žemės ūkyje – 1,5 tūkst., likusieji 3,6 tūkst. darbuotojai nėra priskirti konkrečiai
ekonominei veiklai. Prognozuojama, kad per ateinančius penkerius metus didžiausias augimas bus
stebimas Paslaugose (0,9 proc.) ir Statybose (0,5 proc.), tuo metu Pramonės ir Žemės ūkio,
miškininkystės ir žuvininkystės sektoriai, tikėtina, atitinkamai trauksis 1,2 ir 3,1 proc.
Žmogiškasis kapitalas – gyventojų gebėjimų ir žinių kokybė nusako valstybės konkurencingumą
ateityje, gebėjimą dalyvauti globalioje rinkoje. Darbo rinkos paklausos prognozės padeda įvertinti
galimus pokyčius rinkoje, tačiau spartesnė automatizacija, kiti technologiniai, demografiniai šokai gali
paveikti paklausą labiau nei prognozuota. Siekiant atliepti darbo paklausos iššūkius, rekomenduotina
jau rengiamą darbo rinkos informaciją papildyti ilgalaikėmis prognozėmis bei ateities įžvalgomis (angl.
foresight), įvertinančias ilgalaikes technologines, demografines, ekonomines tendencijas.
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ĮVADAS
Apžvalgoje „Žmogiškasis kapitalas Lietuvoje 2019: kryptis – ateities darbo rinka“ pateikiama šalies
gyventojų situacija Lietuvos darbo rinkoje. Tai antroji MOSTA parengta apžvalga, skirta detalesniam
žvilgsniui į šalies žmogiškąjį kapitalą. Apžvalgai parengti naudoti valstybės informacinių sistemų ir
registrų duomenys, oficialioji statistika bei internetinio portalo darbo skelbimai.
Apžvalga turi tris pagrindinius tikslus. Pirmiausia, leidinyje yra siekiama pateikti analitines įžvalgas apie
atskirų gyventojų grupių užimtumo situaciją 2018 m. ir prieš penkerius metus – 2014 m. Taip pat
detaliau nagrinėjamas Lietuvoje dirbančių užsieniečių ir vyresnio amžiaus gyventojų užimtumas.
Antrasis apžvalgos tikslas yra plėsti žinių, skirtų įgūdžių darbotvarkės formavimo gerinimui ir vystymui,
apimtis. Naudojant privačių portalų darbo skelbimų duomenis, siekiama atsakyti į klausimą, kokių
gebėjimų turinčių darbuotojų 2017–2018 m. labiausiai ieškojo darbdaviai Lietuvoje. Galiausiai,
apžvalgoje yra vertinama darbuotojų pakeitimo ir plėtros paklausa Lietuvoje 2018–2022 m., taip
siekiant prisidėti prie darbuotojų trūkumo vidutiniu laikotarpiu problemos sprendimo.
Apžvalgoje pasirinktas laikotarpis, apimantis 2014, 2018 ir 2022 metus, signalizuoja apie žvilgsnį į
Lietuvos žmogiškąjį kapitalą iš praeities, dabarties ir netolimos ateities perspektyvų. Toks pasirinkimas
leidžia dabartinę situaciją matyti praeities kontekste, o sąsaja su ateitimi leidžia galvoti apie
sprendimus, kurie reikalingi jau šiandien. Taip skatinamas strateginis požiūris į žmogiškojo kapitalo
politiką Lietuvoje. Strateginis srities vystymas yra esminis, siekiant šalies gyventojams laiku suteikti
gebėjimus ir žinias, kurios ateityje užtikrins tvarų valstybės ekonominį, socialinį augimą ir asmens
savirealizaciją.
Šis leidinys yra pirmiausia skirtas Vyriausybės komisijai nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai
koordinuoti bei kitiems sprendimų priėmėjams, vykdantiems viešąją politiką užimtumo, švietimo,
migracijos klausimais. Tikimasi, kad leidinyje pateikiama apžvalga suteiks naujos informacijos ir
pasiūlymų tolimesniam atitinkamos srities bei jų sankirtų vystymui, problemų sprendimui. Leidinys
suteiks informacijos ministerijų, pavaldžių įstaigų, savivaldos ir kitų įstaigų bei organizacijų atstovams,
taip pat srities ekspertams, akademikams. Apžvalga skelbiama viešai ir prieinama visuomenei, siekiant
didinti žinojimą minėtose srityse bei suteikti reikšmingos informacijos siekiant asmens savirealizacijos,
karjeros pasirinkimo ar priimant kitus su užimtumu susijusius sprendimus.
Toliau pateikiama informacija suskirstyta į tris skyrius. Pirmame skyriuje apžvelgiamos Lietuvos
gyventojų grupės, antrajame pateikiama darbdavių reikalavimų darbuotojų gebėjimams analizė,
trečiajame – samdomų darbuotojų pakeitimo ir plėtros prognozės 2018–2022 metams. Apžvalgos
pabaigoje pateikiamos išvados bei pagrindiniai metodiniai sprendimai ir naudotų duomenų šaltiniai.
2016 metais pradėtos formuoti Vyriausybės komisijos nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai
koordinuoti veiklos ir tikslai apima tokias viešąsias politikos sritis kaip švietimas, darbo rinka,
užimtumas, migracija. Horizontalus bendradarbiavimas šiose srityse yra svarbus siekiant vykdyti
vientisą, į tikslą orientuotą ir įrodymais grįstą viešąjį valdymą. MOSTA, kaip analitinis centras, siekia
suteikti reikalingas, tyrimais ir analizėmis grįstas, įžvalgas ir rekomendacijas šių sričių viešajai politikai
įgyvendinti ir plėtoti. 2018 metais pirmą kartą parengta žmogiškojo kapitalo būklės ataskaita buvo
skirta Lietuvos gyventojų migracijos tematikai, kurioje pateiktos įžvalgos apie išvykusiųjų užimtumą
prieš emigruojant iš Lietuvos bei grįžusiųjų emigrantų padėtį Lietuvos darbo rinkoje.
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1. GYVENTOJAI
Šiame apžvalgos skyriuje detaliai nagrinėjama gyventojų grupių padėtis darbo rinkoje, jų
charakteristikos, pajamos bei pateikiamos analitinės įžvalgos. Dėmesys šiame skyriuje skiriamas
samdomiems darbuotojams, savarankiškai dirbantiesiems bei pirmojoje, 2018 metais išleistoje,
apžvalgoje neanalizuotoms grupėms – vyresnio amžiaus gyventojams bei atvykusiems užsienio šalių
piliečiams.
Šiame skyriuje gyventojais laikomi nuolatiniai Lietuvos gyventojai, laikinai atvykę užsienio piliečiai bei
Lietuvoje galimai nebegyvenantys, tačiau oficialiai apie išvykimą nepranešę asmenys (toliau –
gyventojai). Remiantis naujausiomis Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) rekomendacijomis (ILO,
2019), pateikiame gyventojų skirstymą pagal darbo jėgos statusą (pav. 1). Kadangi bet kuriuo
laikotarpiu gyventojai gali turėti keletą skirtingų veiklų (pvz. dirbti ir studijuoti), darbo statistikoje
priimtina bet kokį užimtumo statusą, kuriame asmuo praleido bent 1 valandą, laikyti prioritetiniu,
lyginant su kitomis veiklomis. Dėl šiai apžvalgai taikytų duomenų apribojimų, asmeniui priskiriamas
veiklos požymis, jei asmuo analizuojamu laikotarpiu veikla užsiėmė bent 1 dieną. Schemoje (pav. 1)
rezultatai pateikiami nepriklausomai nuo asmenų gimimo valstybės, pilietybės ar atvykimo bei buvimo
Lietuvoje teisinio statuso.
Administracinių registrų duomenimis, 2018 m. lapkričio mėn. 15 metų ir vyresnių gyventojų Lietuvoje
buvo apie 2,885 tūkst. Tie asmenys, kurie 2018 m. lapkričio mėn. duomenimis išvyko, tačiau tą patį
mėnesį Lietuvoje buvo ekonomiškai aktyvūs ar mokėsi, studijavo taip pat yra įtraukiami į šį rodiklį. Taip
pat svarbu atkreipti dėmesį, jog pagal Gyventojų registrą 132,7 tūkst. asmenų nebuvo deklaravę
gyvenamosios vietos. Iš jų apie 32,5 tūkst. turėjo bent vieną užimtumo statusą arba mokėsi, studijavo
Lietuvoje. Taip pat apie 113 tūkst. tokių asmenų turėjo gyvenamosios savivaldybės įrašą. Tad nėra
pagrindo asmenis, kurie neturi deklaravimo požymio, išbraukti iš gyventojų aibės. Apie Gyventojų
registro ir Lietuvos statistikos departamento skelbiamų duomenų neatitiktį plačiau nagrinėta 2018 m.
apžvalgoje (MOSTA, 2018).
2018 m. lapkričio mėn. apie 1 311,5 tūkst. gyventojų turėjo darbo santykių, dar apie 5 tūkst. atliko
praktiką ar privalomąją karo tarnybą. Į šį rodiklį taip pat įtraukiami asmenys, kurie Lietuvoje dirbo,
tačiau neturėjo informacijos apie registraciją Gyventojų registre. Vaikų ir jaunuolių, iki 15 metų amžiaus
buvo apie 462,6 tūkst. Gyventojų nuo 15 m. amžiaus, besimokančių formaliose švietimo programose,
buvo apie 249,8 tūkst., iš kurių apie 176,3 tūkst. (71 proc.) neturėjo ekonomiškai aktyvios veiklos.
Šioje struktūroje išskirtina grupė – potenciali darbo jėga, kurios apibrėžimas darbo statistikoje priimtas
dar 2013 metais. Potencialia darbo jėga laikomi asmenys, kurie nėra užimti, tačiau, lyginant su
bedarbiais, jų prisirišimas prie darbo rinkos yra žemesnis, šie asmenys nedemonstruoja aktyvaus noro
įsilieti į darbo rinką arba analizės laikotarpiu nori, bet negali pradėti dirbti (ILO, 2019). Pagal analizei
parengti turimus duomenis, šios grupės apimties identifikuoti negalima, tačiau schemoje grupė
pateikiama su galimybe informaciją patikslinti atliekant tolesnius tyrimus. Pagal Lietuvos statistikos
departamentą, 2017 m. potencialią 15–74 m. amžiaus darbo jėgą sudarė apie 27,4 tūkst. asmenų arba
apie 1,9 proc. darbo jėgos (LSD, 2019).
Toliau skyriuje pateikiama analizė pagal tokias grupes – užimtuosius, besimokančius ar studijuojančius,
pensinio amžiaus gyventojus bei užsieniečius.
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pav. 1. Lietuvos gyventojų pasiskirstymas pagal padėtį darbo rinkoje 2018 m. lapkričio mėn., remiantis administraciniais
registrų ir informacinių sistemų duomenimis

Lietuvos gyventojai
3 mln. 347,6 tūkst.

Gyventojai nuo
15 m. amžiaus
2 mln. 885 tūkst.

Darbo jėga
1 mln. 465,9 tūkst.

Užimtieji
1 mln. 311,5 tūkst.

Darbo santykių
turintieji
1 mln. 225 tūkst.*

Tik savarankiškai
dirbantys
81,4 tūkst.**

Bedarbiai
154,4 tūkst.***

Vaikai iki 15 m.
amžiaus
462,6 tūkst.

Neaktyvūs
gyventojai
1 mln. 419,1 tūkst.

Potenciali darbo
jėga

Kiti neaktyvūs
gyventojai

- Nedirbantys mokiniai, studentai (176,3
tūkst.)
- Nedirbantys pensinio amžiaus gyventojai
- Negalintys dirbti dėl ligos, negalios
- Namų, šeimos priežiūra
- Nuteistieji
- Emigravę ir nedeklaravę išvykimo
- Kiti

Kitos užimtumo
formos
5,1 tūkst.
*Prie darbo santykių turinčiųjų taip pat priskaičiuojami dirbantys asmenys pagal Sodrą, kurie neturi informacijos Gyventojų
registre (42 tūkst.).
**Dėl duomenų prieinamumo analizės metu, pateikiami 2017 m. lapkričio mėn. savarankiška veiklą vykdę asmenys.
***Dėl duomenų prieinamumo analizės metu, pateikiami 2019 m. sausio 1 d. bedarbių skaičius (Užimtumo tarnyba, 2019).
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UŽIMTIEJI
Šiame skirsnyje pateikiama Lietuvoje dirbančių asmenų užimtumo darbo rinkoje apžvalga. Į apžvalgos
imtį įtraukti visi 15 metų ir vyresni nuolatiniai Lietuvos gyventojai, dirbę samdomą darbą Lietuvoje ar
vykdę savarankišką veiklą. Didžiausias dėmesys skiriamas tendencijų ir pokyčių Lietuvoje per
paskutinius 5 metus (2014–2018 m.) apžvalgai. Analizė atliekama lyginant analitinių rodiklių reikšmes
2014 metais ir 2018 metais. Šie konkretūs metai apžvalgai buvo pasirinkti dėl šių priežasčių:
• 2018 metai yra naujausi metai, kurių duomenys buvo prieinami analizei apžvalgos rengimo
metu.
• 2014 metai pasirinkti kaip reikšmingą įtaką Lietuvos ekonominei ir socialinei plėtrai turintys
metai. 2014 metai buvo paskutiniai metai, kai Lietuvos valiuta buvo litas (2015 sausio 1 d.
įvestas euras), taip pat 2014 metais prasidėjo naujas Europos Sąjungos struktūrinių fondų
finansavimo periodas (2014–2020 metų finansavimo periodas), turintis reikšmingą finansinę
įtaką Lietuvos viešiesiems finansams, investicijoms, ekonominei būklei.
• Apimamas pakankamai ilgas analizės laikotarpis – 5 metai. Tai yra pakankamas laikotarpis
vertinant ne tik trumpojo periodo intervencijų įtaką, tačiau ir struktūrinių pokyčių įtaką, kuri
pasireiškia vidutiniu laikotarpiu.
Lietuvos gyventojų užimtumo analizė neturėtų būti atsiejama nuo Lietuvos ekonominės būklės ir jos
pokyčių. Paveiksle apačioje (pav. 2.) pateikiami analizei svarbiausi makroekonominiai ir demografiniai
Lietuvos rodikliai 2007–2018 metais, iliustruojantys Lietuvos ekonominę padėtį 2007–2018 metais
(LSD, 2019). 2014 metai žymi spartaus Lietuvos atsigavimo po 2009 metų finansų krizės laikotarpį.
2014 metai išsiskyrė sparčiu BVP augimu (2014 m. primą kartą po finansų krizės BVP viršijo iki krizės
buvusį BVP dydį), nedarbo lygio mažėjimu. Visgi spartus ekonomikos augimas ir pagrindinių
ekonominių rodiklių grįžimas į prieškrizinį lygį kol kas nepadėjo iki galo suvaldyti ir toliau prastėjančios
demografinės situacijos – šalies gyventojų skaičius 2014–2018 m. sumažėjo 130 tūkst., o medianinis
gyventojų amžius padidėjo 1 metais.
2018 metai žymi paskutinio dešimtmečio Lietuvos ekonominės būklės viršūnę – didžiausią per
dešimtmetį BVP, mažiausią nedarbo lygį, artimą prieškriziniam. Ekonominių rodiklių ir prognozių
duomenys rodo Lietuvos ekonomikos lėtėjimą (Lietuvos bankas, 2018), o apie ateities demografinius
iššūkius signalizuoja prastėjantys demografiniai rodikliai – stabiliai mažėjantis gyventojų skaičius (per
10 metų sumažėjęs ~ 400 tūkst.) ir visuomenės senėjimas (medianinis Lietuvos gyventojų amžius per
10 metų padidėjo 4 metais).
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pav. 2. Lietuvos makroekonominiai ir demografiniai rodikliai 2007–2018 m.

BVP, palyginamosiomis kainomis (grandininio susiejimo metodu,
pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką), mlrd. Eur.
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Toliau šiame poskyryje pateikiama užimtųjų apžvalga spartaus ekonomikos augimo (2014 m.) ir
ekonomikos piko (2018 m.) laikotarpiais. Atsižvelgiant į užimtųjų darbinės veiklos rūšį, analizuojamos
užimtųjų charakteristikos pagal pajamas, profesiją, ekonominės veiklos sektorių:
• Samdomi darbuotojai (2014 ir 2018 m. duomenys);
• Savarankiškai dirbantys (2014 ir 2017 m. duomenys1).
SAMDOMI DARBUOTOJAI
Darbo santykių turintys gyventojai sudaro daugiau nei trečdalį visų Lietuvos gyventojų. Darbo santykių
turinčių gyventojų skaičius Lietuvoje 2014–2018 m. padidėjo 6 proc., nuo 1,15 mln. iki 1,22 mln.
darbuotojų. Didžiąją dalį (91 proc.) darbo santykių turinčių gyventojų sudaro samdomi darbuotojai,
kurių 2014–2018 m. padidėjo 56,2 tūkst. (5,3 proc.). Samdomų darbuotojų skaičiaus augimas siejamas
su šalies ekonomikos augimu ir didėjančia darbo vietų pasiūla. Samdomų darbuotojų skaičiaus augimas
(56,2 tūkst.) panašus į bedarbių skaičiaus mažėjimą (68 tūkst.), tačiau gyventojų judėjimas iš bedarbių
į samdomų darbuotojų imtį nėra vienareikšmis. Tai parodo per tą patį laikotarpį net 135 tūkst.
sumažėjęs Lietuvos gyventojų skaičius, ir pagrindinė šio sumažėjimo priežastis – didelė neigiama neto
migracija (išvykusių Lietuvos gyventojų buvo daugiau nei atvykusių užsieniečių ar grįžusių Lietuvos
gyventojų), t. y. 2014–2017 m. metinė emigracija buvo nuo 12 tūkst. iki 30 tūkst. didesnė už metinę
imigraciją, o penkerių metų 2014–2018 metų neto migracija buvo net -96 tūkst. Lietuvos gyventojų.
Didelę šių emigrantų dalį sudarė darbingo amžiaus asmenys (MOSTA, 2018b), todėl tikėtina, kad
emigravo daug samdomų darbuotojų ir bedarbių, neaktyvių gyventojų ir potencialios darbo jėgos. Dalis
naujų darbuotojų – užsienio piliečiai (įskaitant asmenis dėl įvairių priežasčių neregistruotus Gyventojų
registre), kurių tarp samdomų darbuotojų Lietuvoje 2014–2018 m. padaugėjo 40 tūkstančių.
pav. 3. Lietuvos makroekonominių ir demografinių rodiklių tendencijos 2014 ir 2018 m.
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Lietuvoje 2014–2018 m. augo samdomų darbuotojų skaičius mažėjant bendram gyventojų skaičiui
šalyje. Gimstamumo rodikliui mažai kintant ir netgi pradėjus mažėti 2017–2018 m., reikšmingiausias
būdas išlaikyti samdomų darbuotojų augimą mažėjant bendram gyventojų skaičiui ir nedidėjant
gimstamumui – ilgesnis darbuotojų išsilaikymas darbo rinkoje, t. y. tarp samdomų darbuotojų turėjo
didėti vyresnio amžiaus gyventojų dalis. Tokią tendenciją patvirtina didėjęs samdomų darbuotojų
vidutinis amžius, kuris per 2014–2018 m. laikotarpį padidėjo 1,3 metų. Tai rodo, kad vis daugėja
Skirtingų metų (2017 ir 2018 m.) duomenys apžvalgoje pateikiami dėl duomenų priklausymo skirtingiems registrams ir skirtingų surinkimo
laikotarpių, t. y. savarankiškai dirbančių asmenų savarankiškos veiklos duomenis Valstybinė mokesčių inspekcija gauna gyventojams pateikus
gyventojų pajamų deklaracijas, kurios teikiamos už praėjusius metus iki einamųjų metų gegužės 1 dienos. Dėl šios priežasties, analizuojami
naujausi savarankiškos veiklos duomenys yra metais senesni nei analogiški samdomo darbo duomenys renkami Sodra.
1
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Lietuvoje dirbančių vyresnio amžiaus Lietuvos ir užsienio šalių piliečių. Kiti būdai, kuriais galėjo didėti
samdomų darbuotojų skaičius nedidėjant gyventojų skaičiui – didėjantis jaunimo įsidarbinimas ir
aktyvumas darbo rinkoje, didesnis neaktyvios darbo jėgos įtraukimas į darbo rinką.
pav. 4. Samdomų darbuotojų vidutinis amžius 2014 ir 2018 m., turintys ir neturintys Lietuvos pilietybės
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pav. 5. Samdomų darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2014 ir 2018 m.
16%
14%

13%
12%
11%

14%

13%

12%

11%
11% 11%11%
10%11%

13%
12%
11%

10%

9%
7%

8%

6%

6%

6%
4%
2%

3%
2%
1%1%

0%1%

0%

2014

0%0% 0%0% 0%0%

2018

Vertinant samdomų darbuotojų pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, didžiausias santykinis augimas
buvo vyresnio amžiaus darbuotojų grupėse (55-59 metų – 2 procentiniai punktai, 60-64 metų – 3
procentiniai punktai).. Viena to priežasčių – didėjusi pensinio amžiaus riba, kuri 2014–2018 m. padidėjo
vyrams 8 mėn. (nuo 63 m. iki 63 m. ir 8 mėn.), o moterims 16 mėn. (nuo 61 m. iki 62 m. ir 4 mėn.)
(Lietuvos Respublikos Socialinio draudimo pensijų įstatymas, 2016). Tačiau tai ne vienintelė priežastis,
nes taip pat didėjo darbuotojų dalis tarp 55–59, 65–69 metų amžiaus samdomų darbuotojų. Galimos
tokio vyresnio amžiaus darbuotojų skaičiaus didėjimo priežastys – didesnė darbo pasiūla ir darbuotojų
poreikis, geresnės darbo sąlygos dirbti vyresniame amžiuje. Vis didėjanti vyresnio amžiaus darbuotojų
dalis signalizuoja apie tam tikrus pavojus su kuriais susiduria arba artimiausioje ateityje susidurs
Lietuvos darbo rinka:
1. Mažėjančios galimybės didinti samdomų darbuotojų skaičių. Gyventojų darbo galimybės mažėja
su amžiumi ir vyresnio amžiaus gyventojų darbo galimybės yra ribotos, todėl netaikant
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papildomų priemonių mažai tikėtina, kad samdomų darbuotojų skaičius augtų dėl didesnio
vyresnių darbuotojų įsitraukimo į darbo rinką.
2. Su amžiumi mažėjantis darbuotojų produktyvumas. Vidutinių draudžiamųjų pajamų duomenys
rodo, kad didžiausią produktyvumą2 darbuotojas pasiekia būdamas 30–44 metų, o po to
produktyvumas mažėja. Todėl kitiems veiksniams nekintant ir augant vyresnio amžiaus asmenų
skaičiui darbo rinkoje, mažėja santykinis darbo rinkos produktyvumas (Maestas et al, 2016).
3. Didėjančios išlaidos perkvalifikavimui. Didėjant darbuotojo amžiui mažėja jo galimybės atlikti
tam tikrus fizinės jėgos reikalaujančius darbus, todėl norint išlaikyti tokius darbuotojus darbo
rinkoje, reikalingas perkvalifikavimas suteikiant galimybes dirbti mažiau fizinės jėgos
reikalaujančius darbus. Kitos galimybė šalies lygiu – darbo rinkos orientavimas į didesnės
pridėtinės vertės darbus, robotizacijos, automatizacijos skatinimas mažinant fizinės jėgos
reikalaujančių darbų apimtis.
Detalesnė vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojų analizė pateikiama skyriuje Pensinio amžiaus
gyventojai.
pav. 6. Vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos 2014 ir 2018 m., pagal amžiaus grupę, Eur.
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Didžiausiomis vidutinėmis mėnesinėmis draudžiamosiomis pajamomis tiek 2014, tiek 2018 m. išsiskyrė
30–44 metų amžiaus darbuotojai. Šio amžiaus darbuotojams daugiausiai augo draudžiamosios pajamos
2014–2018 m. skaičiuojant nominalų pokytį eurais, tačiau skaičiuojant santykinį pokytį proc.,
didžiausias draudžiamųjų pajamų augimas buvo 20–24 ir 25–29 metų amžiaus grupėse. Tai rodo, kad
20–29 metų amžiaus samdomų darbuotojų pajamos artėja prie daugiausiai pajamų gaunančių amžiaus
grupių darbuotojų, o 50 metų ir vyresnių darbuotojų draudžiamosios pajamos mažėja lyginant su
jaunesnių darbuotojų pajamomis. Amžius nėra vienintelis draudžiamųjų pajamų kitimui įtakos turinis
veiksnys. Kiti veiksniai apima ekonominės veiklos sektorių, darbdavio sektorių (viešas / privatus),
darbuotojo profesiją, darbo vietos geografinę lokaciją.

Darbo produktyvumas šiuo atveju išreiškiamas kaip darbo metu darbuotojo sukuriamą naudą, matuojamą darbuotojui už darbą
atlyginamomis draudžiamosiomis pajamomis. Darbo produktyvumas nėra vienintelis darbuotojo draudžiamąsias pajamas lemiantis veiksnys,
t. y. darbuotojo draudžiamųjų pajamų dydį taip pat lemia darbuotojo derybinės galios ir lankstumo darbo vietos atžvilgiu, išsilavinimas, darbo
rinkos veiksniai.
2
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pav. 7. Vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos 2014 ir 2018 m., pagal darbdavio ekonominės veiklos sektorių, Eur.
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pav. 8. Samdomų darbuotojų skaičiaus pokytis 2014–2018 m., pagal darbdavio ekonominės veiklos sektorių, asmenimis
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Stebima tendencija, kad daugiausiai uždirbusių sektorių darbuotojų pajamos daugiausiai ir augo 2014–
2018 m. ir išliko didžiausiomis 2018 m. – Informacijos ir ryšių, Finansinės ir draudimo veiklose.
Reikšmingai išaugo ir trečiu didžiausiu pagal vidutines draudžiamąsias pajamas tapo Profesinės,
mokslinės ir techninės veiklos sektorius, kuriame didžiausias nominalus augimas (463 Eur.) fiksuotas
Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos ekonominių veiklų skyriuje – viena pagrindinių to priežasčių
buvo didinti atlyginimai valstybinėse įstaigose dirbantiems mokslo darbuotojams ir tyrėjams (Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija, 2018).
Tačiau Profesinės, mokslinės ir techninės veiklos sektorius taip pat prarado daugiausiai darbuotojų (7,8
tūkst.). Tokį darbuotojų mažėjimą šiame sektoriuje nulėmė teisinės ir apskaitos veiklos darbuotojų
sumažėjimas nuo 20,4 tūkst. 2014 m. iki 9,7 tūkst. 2018 m. Teisinės ir apskaitos veiklos skyrius išsiskyrė
dideliu vidutiniu vienam darbuotojui tenkančiu darbdavių skaičiaus augimu (nuo 1,17 iki 1,32
darbdavio), o tai kartu su beveik 400 Eur didėjusiomis vidutinėmis pajamomis, signalizuoja, kad šioje
veikloje buvo atliekami darbo efektyvumo didinimo pokyčiai, t. y. panašios apimties darbas buvo
atliekamas mažesnio skaičiaus darbuotojų, jiems turint daugiau darbdavių ir, tikėtina, didesniu krūviu
(etatu). Tokius pokyčius galėjo nulemti darbuotojų trūkumas, darbuotojų darbo efektyvumo didėjimas
arba 2017 m. įsigalioję teisės aktų pakeitimai (Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo
įstatymas, 2016), dėl kurių darbdaviams tapo finansiškai nenaudinga įdarbinti darbuotojus dirbančius
maža etato dalimi ir negaunančius minimalaus mėnesinio atlygio (socialinio draudimo įmokų grindys).
2014–2018 m. daugiausiai augo Transporto ir saugojimo sektoriaus darbuotojų skaičius, nors
draudžiamosios pajamos augo mažai – šis sektorius pagal vidutinių pajamų augimą eurais pateko tarp
5 sektorių, kuriuose pajamos augo mažiausiai. Galima to priežastis – dalies šios sektoriaus darbuotojų
pajamų išmokėjimas draudžiamosioms pajamoms nepriskiriamomis mokėjimo formomis (pvz.
komandiruočių kompensacijomis). Vienos mažiausių pajamų išliko Administracinės ir aptarnavimo
veiklos sektoriuje, kuriame du trečdalius darbuotojų sudaro darbuotojai, teikiantys pastatų
aptarnavimo (pvz. valymo) ir apsaugos paslaugas. Nors šių darbuotojų skaičius 2014–2018 m. ir augo,
šie išsiskiria vienomis mažiausių draudžiamųjų pajamų, tikėtina didėjusių tik dėl minimalaus mėnesinio
atlyginimo (MMA) didinimo.
Bendrai samdomų darbuotojų, kurie gavo mažesnes mėnesines draudžiamąsias pajamas nei MMA nuo
2014 m., sumažėjo 43,7 tūkst. (33 proc.) ir 2018 m. šie sudarė 90,1 tūkst. darbuotojų. Didžiausi tokių
darbuotojų mažėjimai tuose sektoriuose, kuriuose tokių darbuotojų 2014 m. buvo daugiausia, o
vidutinės draudžiamosios pajamos buvo mažiausios: Kita aptarnavimo veikla, Apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų veikla.
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pav. 9. Darbuotojų gavusių mažesnes nei MMA draudžiamąsias pajamas dalis, proc.
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Analizuojant samdomų darbuotojų užimtumą ir draudžiamąsias pajamas pagal darbdavio sektorių
(viešas / privatus), tendencijos 2018 m. išlieka panašios kaip ir 2014 m.:
•

Viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos (2014 m.: 697 Eur,
2018 m.: 981 Eur, augimas: 41 proc.) išlieka didesnės nei privataus sektoriaus darbuotojų (2014
m.: 612 Eur, 2018 m.: 909 Eur, augimas: 49 proc.), tačiau atotrūkis mažėja.
• Privačiame sektoriuje dirba dauguma samdomų darbuotojų (2018 m.: 72 % samdomų
darbuotojų) ir ši dalis vis didėja: viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius sumažėjo 17 tūkst., o
privataus sektoriaus darbuotojų skaičius padidėjo 68 tūkst.
Tendencija, kad viešajame sektoriuje dirbančių samdomų darbuotojų draudžiamosios pajamos
didesnės susidaro galimai dėl to, kad viešajame sektoriuje dirba daugiau aukštos kvalifikacijos
darbuotojų – 64 proc. viešojo sektoriaus darbuotojų yra aukštos kvalifikacijos darbuotojai kai
privačiajame sektoriuje aukštos kvalifikacijos darbuotojai sudaro tik 36 proc. Dėl tokios sektorių
specifikos, viešasis sektorius išsiskiria mažesne draudžiamųjų pajamų sklaida – didesne mediana, pirmo
ir trečio kvartilio reikšmėmis, tačiau mažesnėmis 95 ir 99 proc. kvantilių reikšmėmis.
lentelė 1. Samdomų darbuotojų draudžiamųjų pajamų pasiskirstymo charakteristikos 2018 m.

Viešasis sektorius

Privatus sektorius

Vidurkis

981

909

Mediana (50% kvantilis)

852

687

Pirmas kvartilis (25% kvantilis)

566

470

Trečias kvartilis (75% kvantilis)

1191

1095

95% kvantilis

2126

2197

99% kvantilis

3324

3983
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Analizuojant samdomų darbuotojų draudžiamąsias pajamas pagal jų profesiją, matoma, kad didžiausia
dalis darbuotojų (26 proc.) dirba aukštos kvalifikacijos Specialistais, taip pat šios grupės darbuotojų
pajamos – vienos didžiausių ir nusileidžia tik Vadovų pajamoms. Šios grupės pasižymi ne tik
didžiausiomis draudžiamosiomis pajamomis, bet ir didžiausių draudžiamųjų pajamų augimu 2014–
2018 metais.
pav. 10. Vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos ir darbuotojų pasiskirstymas 2018 m., pagal darbuotojo profesijos LPK
pagrindinę grupę, Eur. ir proc.
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Samdomų darbuotojų dalis, proc.

Viena mažiausių profesijų grupių tiek pagal darbuotojų skaičių, tiek pagal vidutines draudžiamąsias
pajamas – Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai. Daugiausia šioje grupėje yra
lauko augalų ir daržovių, gyvulių augintojų, miškų ūkio darbuotojų. Mažiausios pajamos stebimos
Nekvalifikuotų darbininkų – tai darbuotojai, kuriems nekeliami kvalifikacijos reikalavimai, o jų darbas
gali būti apmokamas minimaliu mėnesiniu atlyginimu (MMA).
pav. 11. Vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų pokytis (augimas) 2014–2018 m., pagal darbuotojo profesijos LPK
pagrindinę grupę, Eur.
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Darbuotojo darbo vietos geografinė lokacija taip pat turi įtakos darbuotojo uždirbamoms pajamoms –
įprasta, kad didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) išlaidos pragyvenimui – didesnės,
didesnis darbdavių skaičius, didesnė darbuotojų paklausa, todėl ir darbuotojų draudžiamosios pajamos
– didesnės. Vidutinių draudžiamųjų pajamų augimas 2014–2018 m. buvo panašus visoje Lietuvoje ir
svyravo tarp 250–350 Eur., didesniu nominaliu augimu pasižymint didžiųjų miestų apskritims.
lentelė 2. Vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos 2014 ir 2018 m., pagal darbuotojo gyvenamosios vietos apskritį
Darbuotojų sk.
2014 m.

2018 m.

pokytis

2014 m.

2018 m.

Pokytis
Eur

Pokytis
proc.

BVP
gyventojui
2017 m.,
tūkst. Eur

Alytaus
apskritis

53801

66295

12494

560

824

264

47%

9,4

Kauno apskritis

229619

233774

4155

635

949

314

49%

15,2

Klaipėdos
apskritis

128444

126345

-2099

645

936

291

45%

15,1

Marijampolės
apskritis

50478

53331

2853

536

792

256

48%

9,1

Panevėžio
apskritis

87922

89460

1538

559

819

260

47%

11

Šiaulių
apskritis

104004

109121

5117

553

816

263

48%

11,5

Tauragės
apskritis

32371

37671

5300

513

773

260

51%

8,2

Telšių apskritis

51863

53607

1744

570

832

262

46%

10,7

Utenos
apskritis

52980

53277

297

563

817

254

45%

9,1

Vilniaus
apskritis

345764

349337

3573

749

1093

344

46%

21,3

Nežinoma
apskritis

15896

52319

36423

528

709

181

34%

-

Apskritis

Vid. draudžiamosios pajamos

Analizuojant samdomų darbuotojų draudžiamųjų pajamų ir pasiskirstymo pagal apskritis duomenis,
reikėtų atkreipti dėmesį į šias išsiskiriančias tendencijas:
• Klaipėdos apskritis, trečia didžiausia Lietuvoje pagal gyventojų skaičių, samdomų darbuotojų
skaičių ir vidutines draudžiamąsias darbuotojų pajamas, tapo vienintele apskritimi 2014–2018
m., kurioje samdomų darbuotojų skaičius mažėjo (-2099 darbuotojų). Duomenys yra pateikti
pagal darbuotojo gyvenamosios vietos apskritį, todėl ne visada tiksliai parodo, kur tas
darbuotojas dirba, tačiau tokios tendencijos gali signalizuoti apie prastėjančią darbo pasiūlos
situaciją apskrityje.
• Alytaus apskrityje fiksuotas didžiausias iš visų apskričių Lietuvoje samdomų darbuotojų
skaičiaus augimas (12 494 darbuotojų), taip pat ketvirtas pagal dydį draudžiamųjų pajamų
augimas (264 Eur).
• Šiaulių ir Panevėžio apskritys nors dar išlieka 4–5 didžiausiomis pagal gyventojų skaičių ir BVP
gyventojui, tačiau vidutinėmis draudžiamosiomis pajamomis ir jų augimu susilygina su
mažesnėmis apskritimis (Alytaus, Telšių, Utenos) ar jau net pradeda nuo jų atsilikti.
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Analizuojant darbo vietos geografinės lokacijos įtaką darbuotojo draudžiamosioms pajamoms, būtina
įvertinti ir migracijos tarp skirtingų darbų ir jų lokacijų įtaką. Šiuo atveju gali būti keliamos kelios
hipotezės:
1. darbuotojai migruoja darbo tikslais į kitas apskritis ieškodami geresnių darbo sąlygų ir didesnių
pajamų;
2. darbuotojai yra priversti migruoti darbo tikslais į kitas apskritis, nes neranda ieškomo darbo
savo apskrityje.
Analizės metu buvo suskaičiuoti tokie asmenys, kurie dirbo samdomais darbuotojais Lietuvoje 2014 ir
2018 m., turėjo registruotą gyvenamąją savivaldybę (~ 0,76 mln. asmenų). Iš tokių asmenų, 25 tūkst.
(3,3 proc.) pakeitė savo gyvenamosios vietos savivaldybę 2018 m. lyginant su 2014 m. žiedinės didžiųjų
miestų savivaldybės priskiriamos tiems miestams ir skaičiuojamos kaip viena savivaldybė). Daugiausia
tokių asmenų buvo 25–29 metų amžiaus grupėje. Darant prielaidą, kad gyvenamosios vietos keitimas
susijęs su darbo vietos keitimu, reikšmingai didesnį mobilumo darbo vietos lokacijos atžvilgiu tarp
jaunų žmonių tikėtina, kad galėjo nulemti mažesnis prieraišumas prie vietos, taip pat judumas į studijų
vietas didžiuosiuose miestuose ir judumas į mažesnius regionus po studijų baigimo, didesnis darbo
efektyvumas ir paklausumas darbo rinkoje. Lyginant pakeitusių ir nepakeitusių gyvenamosios vietos
savivaldybės darbuotojų pajamas, stebima tendencija, kad jaunesnių darbuotojų (iki 44 metų)
draudžiamosios pajamos buvo didesnės ir išliko didesnėmis keitusiųjų savivaldybę grupėje, o vyresnėje
grupėje stebima priešinga tendencija – didesnės pajamos buvo ir liko toje darbuotojų grupėje, kurie
nekeitė gyvenamosios vietos savivaldybės.
pav. 12. Gyvenamosios vietos savivaldybę 2018 m. lyginant su 2014 m. pakeitusių samdomų darbuotojų dalis, nuo
analizuojamos darbuotojų aibės, pagal darbuotojų amžiaus grupę 2014 m., proc.
12.0%
9.7%

10.0%
8.0%
6.4%
6.0%

6.3%

5.2%

4.0%

3.3%
2.1%

2.0%

1.8%

1.4%

1.2%

1.0%

0.7%

1.0%

55-59

60-64

65-69

70-74

0.6%

0.0%
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

75-79

Samdomų darbuotojų migracija savivaldybės atžvilgiu yra santykinai maža (tik 3,3 proc.) galimai ir
dėlto, kad darbuotojai nėra linkę pakeisti savo gyvenamosios vietos Gyventojų registre, arba lieka
gyventi toje pačioje vietoje, tačiau važiuoja dirbti į kitas savivaldybės. Šiuo atveju darbuotojų migracijos
analizę galima papildyti rodikliu, rodančiu, kokia dalis samdomų darbuotojų pakeitė savo pagrindinį
darbdavį3 2018 m. lyginant su 2014 m. Tokių samdomų darbuotojų 2018 m. lyginant su 2014 m. buvo
285 tūkst., t. y. 37 proc. analizuojamos samdomų darbuotojų aibės. Tai rodo, kad trys penktadaliai
samdomų darbuotojų per paskutinius penkerius metus nekeitė savo pagrindinio darbdavio. Taip pat
aiškiai matoma tendencija, kad didesnė dalis pakeitusių pagrindinį darbdavį 2014–2018 m. yra tarp
jaunų darbuotojų (amžiaus grupėse iki 29 metų daugiau kaip pusė darbuotojų keitė pagrindinį
darbdavį).
Tais atvejais kai darbuotojas turi daugiau nei viena darbdavį, pagrindinis darbuotojo darbdavys nustatomas pagal darbuotojo aukščiausią
profesijos pogrupio (LPK) kodą. Analizuojami du laiko taškai – 2014 ir 2018 m., t. y. jei darbuotojas buvo pakeitęs darbdavį, tačiau grįžo pas
savo 2014 m. darbdavį 2018 m., tokie darbuotojai nepriskiriami keitusiems pagrindinį darbdavį.
3
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pav. 13. Pagrindinį darbdavį 2018 m. lyginant su 2014 m. pakeitusių samdomų darbuotojų dalis, nuo analizuojamos darbuotojų
aibės, pagal darbuotojų amžiaus grupę 2014 m., proc.
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Jaunesni darbuotojai dažniau buvo pakeitę pagrindinį darbdavį, o pakeitusieji pagrindinį darbdavį
pasižymėjo didesniu draudžiamųjų pajamų augimu 2014–2018 m. Galimai tai gali būti siejama tiek su
tuo, kad dažniau darbą keičiantys asmenys įsidarbina geriau apmokamuose darbuose, sugeba susitarti
su darbdaviu dėl didesnio atlygio, tiek ir su tuo, kad dažniau keičiantys darbą tai daro todėl, kad yra
paklausesni darbo rinkoje.
pav. 14. Darbdavį pakeitusių / nepakeitusių samdomų darbuotojų vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų pokytis 2014–
2018 m., pagal darbuotojo amžiaus grupę 2014 m., Eur.
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Darbdavį pakeitusių darbuotojų

Darbdavio nekeitusių darbuotojų

Kiti svarbūs rodikliai apibūdinantys skirtumus tarp samdomų darbuotojų keitusių ir nekeitusių
darbdavį:
• Didžiausia dalis (56-60 proc.) pagrindinį darbdavį pakeitusių darbuotojų buvo Apgyvendinimo
ir maitinimo paslaugų, Administracinės ir aptarnavimo veiklos, Profesinės, mokslinės ir
techninės veiklos sektoriuose. Mažiausia dalis (21–24 proc.) tokių darbuotojų buvo Žmonių
sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, Kasybos ir karjerų eksploatavimo, Švietimo sektoriuose.
• Didesnė dalis (42 proc.) pagrindinį darbdavį pakeitusių darbuotojų buvo privačiame sektoriuje,
lyginant su viešuoju sektoriumi (28 proc.).

26

•

Didžiausia dalis (42 proc.) pagrindinį darbdavį pakeitusių darbuotojų buvo tarp Paslaugų
sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų. Mažiausia dalis (neįskaitant Ginkluotųjų pajėgų profesijos“
darbuotojų, kurie sudaro labai mažą aibę) pagrindinį darbdavį pakeitusių darbuotojų buvo tarp
Vadovų profesijos darbuotojų (30 proc.).

SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS
Savarankiškai dirbantys asmenys šioje analizėje apima asmenis, dirbančius pagal individualios veiklos
pažymą, dirbančius pagal verslo liudijimą, ūkininkus ir jų partnerius, šeimynos dalyvius, autorius,
atlikėjus, sportininkus, individualių įmonių savininkus. Šiais pagrindais savarankiškai dirbančių
asmenų (apie 131 tūkst.) Lietuvoje yra apytiksliai 8 kartus mažiau nei samdomų darbuotojų (1,11 mln.).
Analizuojant savarankiškai dirbančių asmenų pasiskirstymą pagal amžių, didžiausia savarankiškai
dirbančių darbuotojų dalis yra vidutinio amžiaus grupėje, t. y. 30–44 metų amžiaus asmenys. Šios
amžiaus grupės savarankiškai dirbantieji sudaro apie 38 proc. visų savarankiškai dirbančiųjų. Tai
didesnė dalis nei samdomų darbuotojų.
pav. 15. Samdomų ir savarankiškų darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes, naujausių metų duomenys, proc.
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Kaip ir samdomų darbuotojų atveju, savarankiškai dirbantys asmenys didžiausias pajamas gauna
panašiame amžiuje: savarankiški darbuotojai 40–44 metų, samdomi darbuotojai – 35–39 metų. Tiesa
nežymiai, bet vyresniame amžiuje (70 metų ir daugiau) savarankiški darbuotojai uždirba daugiau nei
tokio pat amžiaus samdomi darbuotojai. Tai rodo, kad amžius gaunamoms pajamoms turi mažesnę įtaką
vykdant savarankišką veiklą nei dirbant samdomą darbą.
Dar vienas reikšmingas skirtumas tarp savarankiškai dirbančiųjų darbuotojų pajamų ir samdomų
darbuotojų pajamų – pajamų dydžio pasiskirstymas. Vertinant pajamas atskirai, panašaus amžiaus
darbuotojams jos yra panašios tiek dirbant samdomą, tiek dirbant savarankišką darbą, tačiau reikšmingi
skirtumai atsiranda lyginant mažiausiai ir daugiausiai uždirbančius.
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pav. 16. Savarankiškų darbuotojų vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų pasiskirstymas 2017 m. pagal amžiaus grupes,
Eur.
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lentelė 3. Samdomų ir savarankiškų darbuotojų vidutinių draudžiamųjų pajamų pasiskirstymas, naujausių metų duomenys,
Eur.

Samdomų darbuotojų vidutinės
mėnesinės draudžiamosios pajamos
2018 m. (Eur)

Savarankiškų darbuotojų vidutinės
mėnesinės draudžiamosios pajamos
2017 m. (Eur)

Vidurkis

930

963

Mediana (50% kvantilis)

743

470

Pirmas kvartilis (25%
kvantilis)

494

171

Trečias kvartilis (75%
kvantilis)

1138

1222

95% kvantilis

2172

3352

99% kvantilis

3802

6306

Gana didelė savarankiškų darbuotojų draudžiamųjų pajamų sklaida rodo, kad tarp vykdančių tokią
veiklą yra didelė dalis asmenų, kurie gauna labai mažas pajamas (25 proc. asmenų gauna iki 171 Eur per
mėnesį), tačiau taip pat yra didesnė dalis nei samdomų darbuotojų atveju, gaunančių ir labai dideles
pajamas. Tokia sklaida gali būti siejama su šiomis priežastimis:
• Mažai uždirbantys savarankiškai dirbantys asmenys gali turėti samdomą darbą, kuris generuoja
pagrindines pajamas, taip pat tai gali būti asmenys, pragyvenantys iš kitų pajamų šaltinių.
• Taip pat tarp mažai uždirbančių savarankiškai dirbančių asmenų gali patekti ir asmenys,
nenurodantys tikrųjų pajamų srautų ir slepiantys realiai gaunamas pajamas. Tokių asmenų
veiklos stebėsenai ir kontrolei turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.
• Didelės savarankiškos veiklos pajamos gali būti siejamos su pelninga individualių įmonių
valdymo veikla, ūkininkavimo veikla, autorine veikla.
Taip pat savarankiškai dirbančių asmenų pajamos išskiria kitokia nei samdomų darbuotojų pajamų
sklaida pagal asmens gyvenamąją vietą. Jei samdomi darbuotojai didžiausias pajamas gauna Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos apskrityse, tai savarankiškai dirbantys asmenys didžiausias pajamas gauna
Tauragės apskrityje. Tauragės apskritis Lietuvoje neišsiskiria aukštais makroekonominiais ar darbo
rinkos rodikliais, todėl toks savarankiškos veiklos pajamų išskirtinumas nėra aiškus.
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APIBENDRINIMAS
•

•
•

•

•
•

•
•

2018 metai žymi paskutinio dešimtmečio Lietuvos ekonominės būklės viršūnę – didžiausią per
dešimtmetį BVP, mažiausią nedarbo lygį, artimą prieškriziniam. Ekonominių rodiklių ir
prognozių duomenys rodo Lietuvos ekonomikos lėtėjimą (Lietuvos bankas, 2018), o apie
ateities problemas signalizuoja ir prastėjantys demografiniai rodikliai – šalies gyventojų
skaičius 2014–2018 m. sumažėjo 130 tūkst., o medianinis gyventojų amžius padidėjo 1 metais.
2014–2018 m. didėjo samdomų darbuotojų vidutinis amžius, kuris per 2014–2018 m. laikotarpį
padidėjo 1,3 metų.
Didžiausiomis vidutinėmis mėnesinėmis draudžiamosiomis pajamomis tiek 2014, tiek 2018 m.
išsiskyrė 30–44 metų amžiaus grupė. Šiai grupei daugiausiai augo draudžiamosios pajamos
2014–2018 m. skaičiuojant nominalų pokytį eurais, tačiau skaičiuojant santykinį pokytį proc.,
didžiausias draudžiamųjų pajamų augimas buvo 20–24 ir 25–29 metų amžiaus grupėse.
Stebima tendencija, kad daugiausiai uždirbusių sektorių darbuotojų pajamos daugiausiai ir augo
2014–2018 m. ir išliko didžiausiomis 2018 m. – Informacijos ir ryšių (1603 Eur), Finansinės ir
draudimo veiklose (1600 Eur). Reikšmingai išaugo ir trečiu didžiausiu pagal vidutines
draudžiamąsias pajamas tapo Profesinės, mokslinės ir techninės veiklos sektorius (1183 Eur),
tačiau šis sektorius 2014–2018 m. prarado daugiausiai darbuotojų (7813).
Viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos (2016 m.: 697
Eur., 2018 m.: 981 Eur) išlieka didesnės nei privataus sektoriaus darbuotojų (2016 m.: 612
Eur., 2018 m.: 909 Eur).
Didžiausia dalis darbuotojų (26 proc.) dirba aukštos kvalifikacijos Specialistais, taip pat šios
grupės darbuotojų pajamos (1196 Eur) – vienos didžiausių ir nusileidžia tik Vadovų pajamoms
(1379 Eur). Šios grupės pasižymi ne tik didžiausiomis draudžiamosiomis pajamomis, bet ir
didžiausiu draudžiamųjų pajamų augimu 2014–2018 m.
37 proc. analizuojamos samdomų darbuotojų aibės per paskutinius penkerius metus pakeitė
savo pagrindinį darbdavį. Daugiau darbuotojų pakeitusių pagrindinį darbdavį 2014–2018 m. yra
tarp jaunų darbuotojų – keitusių darbdavį dalis mažėja didėjant amžiui.
Didelė savarankiškų darbuotojų draudžiamųjų pajamų sklaida rodo, kad tarp vykdančių tokią
veiklą yra didelė dalis asmenų, kurie gauna labai mažas pajamas (25 proc. asmenų gauna iki 171
Eur per mėnesį), tačiau taip pat yra didesnė dalis nei samdomų darbuotojų atveju, gaunančių ir
labai dideles pajamas (5 proc. asmenų gauna didesnes kaip 3352 Eur).
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BESIMOKANTYS IR STUDIJUOJANTYS
Mokinių ir studentų ugdomi gebėjimai ir žinios – Lietuvos žmogiškasis kapitalas, ateityje prisidėsiantis
prie visapusio valstybės augimo. Gyventojų investicijos į išsilavinimą suteikia ne tik asmeninę finansinę
ir socialinę grąžą, bet ir grąžą valstybiniu lygmeniu, didinant socialinį mobilumą, politinį stabilumą,
visuomenės pasitikėjimą, inovacijų plėtrą ir kitus aspektus. Šiame poskyryje apžvelgiama, kiek
ateinančiais metais į darbo rinką galimai įsilies abiturientų absolventų, prieš tai pateikiant 2014–2018
m. bendrojo ugdymo mokyklų, profesinių mokyklų mokinių ir aukštųjų mokyklų studentų skaičiaus
pokyčius. Poskyris užbaigiamas naujausiomis aukštųjų mokyklų absolventų integracijos darbo rinkoje
įžvalgomis.
MOKINIŲ IR STUDENTŲ SKAIČIUS 2014–2018 METAIS
2014–2018 metais bendrai Lietuvoje bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius sumažėjo 6 proc., nuo
353,1 tūkst. iki 331,8 tūkst. mokinių (pav. 17). Tokį pokytį galėjo lemti dėl sumažėjusio gimstamumo
mažiau gausios vaikų kartos bei tendencija, jog Lietuvos gyventojai vaikų susilaukia vis vyresnio
amžiaus. Tuo pačiu, analizuojamu laikotarpiu gyventojų emigracija nors ir lėtėjo, tačiau išliko aukšta.
pav. 17 Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus pokytis 2014–2018 m., pagal savivaldybę (proc.)

Teigiamas mokinių skaičiaus pokytis buvo pastebėtas tik 6 savivaldybėse: Vilniaus miesto (8 proc.),
Vilniaus rajono (11 proc.), Klaipėdos miesto (6 proc.), Kauno rajono (5 proc.), Klaipėdos rajono (3 proc.)
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bei Palangos miesto (2 proc.) savivaldybėse. Didžiausias neigiamas mokinių skaičiaus pokytis buvo:
Pakruojo (-26 proc.), Kupiškio rajono (-24 proc.), Pagėgių rajono (-24 proc.) savivaldybėse. Matome, kad
moksleivių skaičius didėja didžiuosiuose savivaldybėse, o mažose savivaldybėse šis skaičius traukiasi.
Lietuvoje galima pastebėti vykstančius urbanizacijos procesus, kai vis daugiau gyventojų keliasi į
didesnius miestus, o regionai po truputį traukiasi.
Analizuojamu laikotarpiu taip pat mažėjo ir profesinių mokyklų mokinių skaičius. Nuo 2014–2015
mokslo metų iki 2018–2019 mokslo metų bendras mokinių skaičius visose savivaldybėse sumažėjo 27
proc., nuo 48 tūkst. iki 35 tūkst. mokinių. Tokį sumažėjusį mokinių skaičių galėjo lemti besikeitusi
priėmimo į profesines mokyklas tvarka bei įvesti apribojimai valstybės lėšomis įgyjamų kvalifikacijų
skaičiui. Tačiau profesinių mokyklų mokinių skaičiaus pokytį savivaldybių lygmeniu reiktų vertinti
atsargiai, nes jis labiau varijuoja savivaldybėse (dėl mažo mokinių skaičiaus kai kuriose savivaldybėse)
nei bendrojo ugdymo mokinių skaičius. Taigi vienais metais kai kuriose savivaldybėse galimas
padidėjimas, o kitais — kritimas.
ABITURIENTŲ IR ABSOLVENTŲ PROGNOZĖS
Pirmoji bendrojo ugdymo abiturientų prognozė atliekama atsižvelgiant į mokinių skaičių4 bei tikimybę,
kad mokinai sėkmingai baigs bendrąjį ugdymą (pav. 18). Antroji prognozė, nusakanti abiturientų, toliau
netęsiančių mokslų, skaičių apskaičiuojama vertinant, kokia dalis abiturientų iškart po mokymo
programos baigimo įstoja į aukštąsias mokyklas (pav. 19). Remiantis Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, 2017–2018 mokslo metais aukštosiose mokyklose mokslus tęsė 69 proc. abiturientų (23,2
proc. kolegijose ir 36,7 proc. universitetuose (LSD, 2019)). Kiek kitokios tendencijos pastebimos
ankstesniais mokslo metais, 2014-2015 mokslo metais ši abiturientų dalis siekė 75 proc, iš kurių
universitetuose studijas tęsė 40,8 proc., kolegijose - 24,1 proc. abiturientų.
Prognozuojant profesinių mokyklų abiturientų skaičių, vertinama, kiek asmenų sėkmingai baigia
profesinį mokymą ir įgyja profesinę kvalifikaciją bei, kaip ir bendrojo ugdymo atveju, kiek abiturientų
tęsia mokslus po kvalifikacijos įgijimo. Profesinių mokyklų abiturientų skaičių prognozuoti yra
sudėtingiau, nes profesinėse mokyklose programų skaičius nuolat kinta. Atliekant aukštųjų mokyklų
absolventų, netęsiančių studijų, prognozę, atsižvelgiama į studijų nutraukimą pagal studijų programą.
Abiturientų ir absolventų prognozės apskaičiuojamos naudojant tiesinę lygtį.
Netęsiantys mokymo ar studijų programų asmenys galimai pradeda karjerą darbo rinkoje. Baigusių
bendrąjį ugdymą ir toliau formaliose švietimo programose nedalyvaujančių asmenų skaičius
kiekvienais metais siekia apie 8–9 tūkst. asmenų (LSD, 2019). Šie asmenys galimai galimybių integruotis
į darbo rinką ar užsiima kita, ne užimtumo, veikla. Taip pat, kiekvienais metais darbo rinka galėtų
pasipildyti apie 13 tūkst. profesinio mokymo abiturientų, galinčių dirbti kvalifikuotus darbus. Asmenų,
galinčių papildyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų populiaciją, kiekvienais metais turėtų vis mažėti.
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog dalis aukštųjų mokyklų absolventų jau dirba studijų metu - 56 proc.
pirmosios ir vientisosios pakopų absolventų 3 mėnesiai iki studijų baigimo jau dirba (pav. 21). Plačiau
absolventų karjerą darbo rinkoje apžvelgsime tolesnėje šio poskyrio dalyje.
Analizuojant gautus prognozavimo rezultatus matoma, jog laikui bėgant darbo rinkoje turėtų pradėti
mažėti aukštos ir žemos kvalifikacijos atstovų (pav. 19). Siekiant geriau atitikti darbo rinkos poreikius,
yra svarbu suprasti, kokių profesijų atstovų trūksta ir identifikuoti, kokių gebėjimų ir žinių asmenys
galėtų užpildyti trūkstamas profesijas. Mokiniams reiktų suteikti geresnes profesinio orientavimo
paslaugas tam, kad jie galėtų priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl karjeros pasirinkimo, kas sudarytų
geresnes galimybės įsidarbinti bei siekti savirealizacijos. 2019 m. MOSTA pristatė profesinio
informavimo įrankį, kuris turėtų padėti profesinio orientavimo specialistams įgyti daugiau žinių apie
absolventų įsidarbinimą bei profesijų darbo rinkoje situaciją (MOSTA 2019b).
Profesinių mokyklų mokymo programas yra paprasčiau prilyginti ekonominės veiklos rūšims.
Preliminariai įvertintos 2017–2018 m. vykdytų mokymo programų ir atitinkamų ekonominių sektorių
4 Bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų prognozė skaičiuojama remiantis žemesnėse klasėse esančių mokinių skaičių padauginant iš vidutinio

santykio, nusakančio, kokia dalis mokinių per pastaruosius kelerius metus įgijo brandos atestatą ar vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.
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sąsają (pav. 20). Apie 70 proc. 2017–2018 metais besimokusių profesinių mokyklų mokinių buvo
Paslaugų sektoriui darbuotojus ruošiančiose mokymo programose, 13 proc. — Pramonės, 13 proc. —
Statybos ir 4 proc. — Žemės ūkio, Miškininkystės ir Žuvininkystės sektoriams. Plačiau apie profesinio
mokymo būklę galima pasiskaityti „Profesinio mokymo būklės apžvalgoje 2018“ (MOSTA 2018c)
pav. 18 Bendrojo ugdymo abiturientų, profesinių ir aukštųjų mokyklų absolventų istoriniai duomenys ir prognozės
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pav. 19 Mokslų netęsiančių bendrojo ugdymo abiturientų, profesinių ir aukštųjų mokyklų absolventų istoriniai duomenys ir
prognozės
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pav. 20 Profesinių mokyklų mokinių ir samdomų darbuotojų pasiskirstymas pagal EVRK
Statyba (F), 62696

Samdomų darbuotojų pasiskirstymas pagal darbdavio
EVRK, 2018 metai

Paslaugos (G-U),
702511

Pramonė (B-E),
190833
Žemės ūkis,
miškininkystė ir
žuvininkystė (A),
24831
Statyba (F), 5386

Profesinių mokyklų mokinių skaičius, 2017-2018
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AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTŲ KARJERA DARBO RINKOJE
Šiame poskyryje analizuojama aukštųjų mokyklų absolventų karjera darbo rinkoje. Nagrinėjama, kokios
yra vidutinės draudžiamosios absolventų pajamos 3 mėn. iki studijų baigimo ir po pusės metų nuo
studijų baigimo, taip pat pateikiama dirbančiųjų absolventų dalis, užimamų darbo vietų apžvalga.
Rezultatai atskirai pateikiami pagal studijų pakopą, institucijos tipą, studijų krypčių grupę. Dirbančiųjų
dalis pagal studijų krypčių grupes indikuoja, kiek absolventų iš tos studijų krypčių grupės dirbo
samdomą ar savarankišką darbą tačiau vidutinės pajamos yra pateikiamos tik samdomiems
darbuotojams.
2017 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas baigė 20,9 tūkst.
absolventų, iš jų 12,6 tūkst. universitetų (pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų) bei 8,3 tūkst. kolegijų
absolventų. Nuo 2014 metų studentų sumažėjo apie 4 tūkst. ir mažėjimo tendencija buvo pastebima
kasmet. Trečiosios pakopos absolventų ir profesinių mokyklų mokinių karjeros perspektyvos jau buvo
analizuojamos MOSTA atliktuose tyrimuose (MOSTA 2019a, MOSTA 2018c).
Pagal MOSTA 2018 m. atliktą tyrimą „Dirbantys studentai Europoje“, Lietuvoje 37 proc. studentų dirba
visu studijų laikotarpiu, 9 proc. studentų dirba kartais (MOSTA 2018a). Visgi, dirbančių studentų dalis
skiriasi priklausomai nuo studijų krypčių grupės. Trys mėnesiai iki studijų baigimo daugiausia dirbo
pirmos pakopos Žemės ūkio mokslų (60 proc.), Verslo ir viešosios vadybos (59 proc.) ir Socialinių
mokslų (59 proc.) studijų krypčių grupių studentai. Vertinant pirmosios pakopos absolventų vidutines
draudžiamąsias pajamas pagal studijų krypčių grupes išsiskyrė Informatikos, Inžinerijos, Matematikos
ir Teisės krypčių grupės (pav. 21). Jų draudžiamosios pajamos viršijo visų krypčių absolventų
draudžiamąsias pajamas, kurios siekė 545 Eur.
Po pusės metų nuo studijų baigimo tarp pirmosios pakopos universitetinių studijų absolventų pagal
gaunamas vidutines pajamas išsiskiria tų pačios studijų krypčių grupių, kaip ir 3 mėnesiai iki studijų
baigimo absolventai — Informatikos, Inžinerijos, Matematikos mokslai ir Teisės studijų krypčių
absolventai (pav. 22). Didžiausia dirbančiųjų kolegijų absolventų dalis buvo tarp Fizinių ir Ugdymo
mokslų atstovų (pav. 23), o vidutinės draudžiamosios pajamos, kaip ir universitetų studentų atveju,
didžiausios tarp Informatikos, Inžinerijos ir Fizinių mokslų atstovų.
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pav. 21 Pirmosios pakopos (kolegijų ir universitetų) absolventų vidutinės draudžiamosios pajamos ir dirbančiųjų dalis 3
mėnesiai iki studijų baigimo
1600
1400
1200
1000

58% 58%

53%

800

67%

64%
56%

56%
42%

41% 38%

48%

63%

60%

44%

43%

32%

600
400
200
0

427

329

452

763

617

682

394

528

348

390

509

594

498

564

293

574

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Vidutinės draudžiamosios pajamos 3 mėn iki baigimo
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pav. 22. Pirmosios pakopos (universitetų) vidutinės draudžiamosios pajamos ir dirbančiųjų dalis 6 mėnesiai po studijų baigimo
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Mažomis vidutinėmis pajamomis ir didele dirbančiųjų dalimi išsiskiria Socialinių, Ugdymo, Sveikatos
studijų krypčių grupės, kuriose dirbančiųjų dalis yra didelė, tačiau vidutinės draudžiamosios pajamos,
palyginti, mažos. Tokia situacija, kai dirbančiųjų dalis yra aukšta, o draudžiamosios pajamos mažos gali
susidaryti dėl to, jog tos studijų krypčių grupės absolventų pagrindinis darbdavys yra valstybė arba tai,
jog absolventai galimai dirba žemos kvalifikacijos darbo vietose.
Tarp antrosios pakopos ir vientisųjų studijų absolventų situacija išlieka panaši — didžiausias vidutines
pajamas gauna tų pačių, kaip ir pirmoje pakopoje krypčių atstovai: Informatikos mokslų, Inžinerijos,
Matematikos, tačiau priešingai nei pirmosios pakopos absolventai, didelėmis pajamomis išsiskiria ir
Verslo ir Viešosios vadybos bei Žemės ūkio absolventai (pav. 24). Matematikos absolventų pirmosios
studijų pakopos dirbančiųjų dalis buvo didžiausia ir siekė 80 proc., taip pat išsiskyrė ir tarp antrosios
pakopos absolventų bei siekė 90 procentų.
pav. 23 Pirmosios pakopos (kolegijų) vidutinės draudžiamosios pajamos ir dirbančiųjų dalis 6 mėnesiai po studijų baigimo
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pav. 24 Antrosios pakopos vidutinės draudžiamosios pajamos ir dirbančiųjų dalis 6 mėnesiai po studijų baigimo
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Siekiant atsakyti, kas lemia tokius absolventų rezultatus Lietuvoje, reikalinga įvertinti, kokia dalis
absolventų, 6 mėn. po studijų baigimo, dirbo aukštos kvalifikacijos lygį atitinkančiose darbo vietose.
Šioje analizėje laikoma, kad absolventų profesija atitinka įgytos kvalifikacijos lygį, kai universitetų
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absolventai dirba 0–2 LPK pagrindinių profesijų grupių profesijose, o kolegijų absolventai 0–3 LPK
pagrindinių profesijų grupėse.
6 mėnesiai po studijų baigimo antrosios pakopos ir vientisųjų studijų absolventų daugiausia aukštos
kvalifikacijos darbus dirba Informatikos studijų krypčių grupės atstovai (79 proc.). Kaip buvo minėta
anksčiau, Matematikos mokslų absolventų vidutinės draudžiamosios pajamos buvo aukštesnės už
bendrą visų absolventų pajamų vidurkį ir dauguma šios srities absolventų dirba aukštos kvalifikacijos
reikalaujančius darbus. Tik apie 50 proc. Teisės ir Inžinerijos studijų krypčių grupių absolventų dirbo
aukštos kvalifikacijos darbus. Tokie skirtumai gali reikšti, jog šios studijų krypčių grupės absolventai
įsidarbina į geriau apmokamus, tačiau nebūtinai atitinkančius jų įgytą išsilavinimą. Galimos kelios
priežastys, dėl ko absolventai gali įsidarbinti į žemos kvalifikacijos darbus:
1. Didelis šių sričių specialistų poreikis žemos kvalifikacijos darbuose ir maža atitinkamos
kvalifikacijos specialistų pasiūla;
2. Klasifikacijos problemos, kurias galima išskaidyti į:
a. Darbdavių suvedamų darbuotojų profesijų kodų pagal LPK neatnaujinimas, keičiantis
darbuotojo atliekamoms funkcijoms;
b. Klasifikatoriaus neatitikimas kai kurių profesijų atstovų kvalifikacijai;
3. Absolventai gali pasirinkti žemos kvalifikacijos, bet geriau apmokamą darbą;
4. Absolventai gali toliau tęsti studijas, todėl studijų metu renkasi žemos kvalifikacijos darbą;
5. Studijų programos turinys neatitinka studijų pakopos lygio;
6. Kitos priežastys;
Viena žemiausių pirmos pakopos absolventų, dirbančių aukštos kvalifikacijos darbuose, dalis stebima
Sporto ir Žemės ūkio krypčių grupėse. Abiejų studijų krypčių grupių įsidarbinimas išlieka panašus (apie
77–78 proc.), tačiau vidutinės draudžiamosios pajamos yra aukštesnės Žemės ūkio absolventų.
Verta atkreipti dėmesį į studijų krypčių grupes, kuriose dauguma studentų dirba aukštos kvalifikacijos
darbus ir kuriose jų vidutinės draudžiamosios pajamos yra didesnės nei bendras visų absolventų
vidurkis. Net 79 proc. Informatikos studijų krypčių grupės absolventų dirba aukštos kvalifikacijos
reikalaujantį darbą ir jų vidutinės draudžiamosios pajamos yra didesnės nei vidutinės visų studijų
krypčių grupių absolventų. Taip pat Matematikos mokslų absolventų įsidarbinimas yra aukštas ir jų
vidutinės pajamos yra aukštesnės nei vidurkis. Kiek kitokia situacija yra su Inžinerijos ir Teisės studijų
krypčių grupės absolventais. Nors jų vidutinės draudžiamosios pajamos yra didesnės nei vidutinės visų
absolventų pajamos, tačiau tik apie pusę absolventų dirba aukštos kvalifikacijos darbuose.
Tarp kolegijų atstovų (pav. 26), dirbančių aukštos kvalifikacijos darbus tendencija išlieka panaši ir
Informatikos studijų krypčių grupės absolventų dauguma dirba aukštos kvalifikacijos reikalaujančiose
darbuose. 72 proc. kolegijų fizinių studijų ir ugdymo mokslų krypčių grupės absolventų dirba aukštos
kvalifikacijos darbus. Tiesa, verta atkreipti dėmesį, kad kolegijų fizinių studijų krypčių grupės
absolventų, dirbančių samdomą darbą, skaičius buvo labai mažas (12 absolventų). Dėl to šios studijų
krypties grupės absolventų užimtumas gali labiau svyruoti, nes mažesnės imtys yra jautresnės
išskirtims. Tarp antrosios pakopos absolventų yra didesnė dalis dirbančių aukštos kvalifikacijos darbus.
Žemiausi rodikliai matomi žemės ūkio studijų krypčių grupėje, kur mažiau nei pusė antros pakopos ir
vientisųjų studijų absolventų dirba aukštos kvalifikacijos reikalaujančius darbus.
Remiantis atlikta apžvalga matoma, jog kai kurių studijų krypčių (pvz. Sporto, Žemės ūkio studijų
krypčių) grupių absolventų po studijų baigimo retai įsidarbina aukštos kvalifikacijos darbo vietose.
Tikslios priežastys, dėl prasto įsidarbinimo nėra aiškios. Darbdaviai, absolventai ir aukštųjų mokyklų
atstovai turėtų bendradarbiauti tarpusavyje identifikuojant, ko trūksta, jog absolventai neįsidarbina į
darbus, kurių funkcijoms atlikti reikalingas aukštosiose mokyklose įgytų žinių bei gebėjimų lygis. Tokia
situacija galimai yra profesinio orientavimo nepakankamumo mokykloje, silpno parengimo aukštosiose
mokyklose, per didelio tos studijų krypties absolventų skaičius darbo rinkoje pasekmė.
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pav. 25 Pirmosios pakopos (universitetų) absolventų užimamos profesijos pagal kvalifikaciją 6 mėnesiai po studijų baigimo
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pav. 26 Pirmosios pakopos (kolegijų) absolventų užimamos profesijos pagal kvalifikaciją 6 mėn. po studijų baigimo
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pav. 27 Antrosios pakopos absolventų užimamos profesijos pagal kvalifikaciją 6 mėn. po studijų baigimo
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APIBENDRINIMAS
•

Mažėjantis abiturientų (6 proc. nuo 2014 metų) ir absolventų skaičius (12 proc. nuo 2014 metų),
gali neišvengiamai sumažinti potencialios darbo jėgos išteklius. Dėl to reiktų platesnės analizės,
kuri galėtų paaiškinti priežastis, dėl kurių absolventai dirba žemos kvalifikacijos darbuose.

•

Kiekvienais metais į darbo rinką galėtų įsilieti vidutiniškai po 50 tūkst. naujų, mokymo ir studijų
programas baigusių, darbuotojų. Remiantis atlikta apžvalga, į darbo rinką įsilieja ne visi
absolventai — dalis tęsia studijas, dar dalis nedirba.

•

Aukštesnės pakopos studentai dažniau dirba aukštos kvalifikacijos darbus. Antrosios pakopos
absolventai 6 mėnesiai po studijų baigimo dažniau dirba aukštos kvalifikacijos (šios pakopos
studentams aukšta kvalifikacija laikoma 0-2 LPK grupės profesijose) (70 proc.) darbus nei
pirmosios pakopos universitetinių studijų (šios pakopos studentams aukšta kvalifikacija
laikoma 0-3 LPK grupės profesijose) (54 proc.) arba koleginių studijų (50 proc.) absolventai.
Taip pat antrosios pakopos absolventai vidutiniškai uždirba daugiau (970 eurai) nei pirmosios
pakopos universitetų absolventai (794 eurai) ar pirmosios pakopos kolegijų absolventai (696
eurai).

•

Gerinti absolventų stebėseną. Nėra aiškios priežastys, kodėl kai kurių studijų krypčių grupių
absolventų įsidarbinimo skirtumai yra gan ženklūs. Rekomenduotina politikos formuotojams
išskirti studijų kryptis ar krypčių grupes, kurios reikalautų detalesnės analizės.
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PENSINIO AMŽIAUS GYVENTOJAI
Dėl visuomenės senėjimo vis svarbiau tampa darbo rinkoje išlaikyti vyresnio amžiaus žmones. Dalis
vyresnio amžiaus žmonių, net ir sulaukę senatvės pensijos amžiaus, tęsia savo darbinę karjerą, dalis –
pasitraukia iš darbo rinkos visam laikui. Pensinio amžiaus asmenų dalyvavimas darbo rinkoje priklauso
nuo daugybės veiksnių: sveikatos, darbingumo, motyvacijos tęsti darbinę veiklą, patirties, pritaikomų
šiuolaikinėje darbo rinkoje įgūdžių ir žinių, darbdavių požiūrio, darbinių sąlygų, teisinės sistemos,
visuomenėje vyraujančių nuostatų apie vyresnius asmenis ir pan. (Bagdonas et al., 2017;
Ambrazevičiūtė, 2018). Šiame poskyryje pateikiama pensinio amžiaus gyventojų darbo apžvalga,
sudaryta analizuojant administracinius duomenis apie vyresnio amžiaus asmenis. Įvardinti galimi
iššūkiai, kylantys siekiant išlaikyti vyresnio amžiaus žmonės darbo rinkoje, pateikiamos problemų
sprendimo gairės.
Šiame skyriuje pensinio amžiaus gyventojai laikomi visi asmenys5, kuriems iki ataskaitinio laikotarpio
sukako įstatymais reglamentuotas pensinio amžiaus terminas.6 Taip pat į analizę įtraukti priešpensinio
(55 m. ir vyresni) amžiaus asmenys. Šios amžiaus grupės duomenys įtraukti kaip kontekstinė
informacija, atskleidžianti bendrąsias vyresnio amžiaus žmogiškųjų išteklių tendencijas darbo rinkoje.
Kai pensinio amžiaus asmenys analizuojami kartu su priešpensinio amžiaus žmonėmis, ši imtis
vadinama vyresnių asmenų grupe ir duomenys pateikiami pagal detalesnes amžiaus grupes.
PENSINIO AMŽIAUS GYVENTOJAI ŠALYJE

Amžiaus grupė

pav. 28 Gyventojų amžiaus struktūra (2018 m.)
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2018 m. pensinio amžiaus asmenys Lietuvoje sudarė 23,3 proc. gyventojų. Nors 2014 m. pensinis amžius
buvo trumpesnis, pensinio amžiaus gyventojų dalis buvo labai panaši - 23,8 proc. 2018 m. didesnę
pensinio amžiaus gyventojų dalį sudarė moterys, tai yra 66 proc. (2014 m. 67 proc.). Visgi Lietuvai
būdingi senėjančios visuomenės požymiai (pav. 28). Tai rodo ir Lietuvos statistikos departamento
Kadangi apžvelgiami pensinio amžiaus gyventojai, į imtį įtraukti asmenys, turintys gimimo datos duomenis – t.y. gyventojų registre
užregistruoti asmenys
6 2018 m. vyrų pensinis amžius buvo 63 metai ir 8 mėnesiai, moterų – 62 metai ir 4 mėnesiai, 2017 m. vyrų pensinis amžius buvo 63 metai ir
6 mėnesiai, moterų – 62 metai, o 2014 m. pensinis vyrų amžius buvo 63 metai, moterų – 61 metai (Lietuvos Respublikos Socialinio draudimo
pensijų įstatymas, 2016)
5
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rodikliai. Pagyvenusių žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų auga: 2018 m. demografinės senatvės
koeficientas siekė 131, nuo 2014 m. jis išaugo 5 punktais. 65 metų ir vyresnių žmonių skaičius, tenkantis
šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų 2014 m. siekė 28, o 2018 m. – 30. Taip pat nuolatos ilgėja Lietuvos
gyventojų gyvenimo trukmė. 2014 metais vyrų tikėtina gyvenimo trukmė siekė 69,1 metus, moterų –
79,9 metus, o 2017 m. duomenimis gyvenimo trukmė vyrams siekė 70,7 metus, o moterims 80,4 metų
(LSD, 2019).
Pensinio amžiaus gyventojų pasiskirstymas Lietuvos regionuose nėra tolygus. Didžiausia pensinio
amžiaus gyventojų koncentracija 2018 m. buvo Ignalinos rajono, Varėnos rajono, Zarasų rajono,
Palangos miesto savivaldybėse, o mažiausia – Alytaus rajono, Neringos, Akmenės rajono, Kauno rajono
savivaldybėse (pav. 29).
pav. 29 Pensinio amžiaus gyventojai (2018 m.)

2018 m. IV ketvirčio vidutinė senatvės pensija buvo 319,36 eurai, per penkis metus ji užaugo 33,3 proc.
(2014 m. I ketvirčio vidutinė senatvės pensija – 239,95 eurai) (LSD, 2019). Daliai profesinių grupių
Lietuvos teisės aktais numatytos papildomos pensijos arba laikinos išmokos iki senatvės pensijos, tai
yra: pareigūnams ir kariams, teisėjams, mokslininkams, signatarams, buvusiems sportininkams,
kūrybiniams darbuotojams (Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas,
2005; Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymas, 2002; Lietuvos Respublikos
mokslininkų valstybinių pensijų laikinasis įstatymas, 1994; Lietuvos Respublikos Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. Vasario 16 d.
Deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymas, 2003; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
„Dėl rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2008; Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutarimas „Dėl Kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų
kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2015). Kita vertus, pagal
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Lietuvos statistikos departamento duomenis (2019), nemaža pensinio amžiaus žmonių dalis balansuoja
ties skurdo riba (2017 m. skurdo rizikos lygis 36,7 proc., absoliutaus skurdo lygis 16,2 proc.).
Per 2014–2018 m. laikotarpį įvykdytos pertvarkos ir teisės aktų pakeitimai, susiję su vyresnio amžiaus
asmenimis ir jų užimtumu. Per penkerių metų laikotarpį atliktos šios pensijų pertvarkos: nustatytas
pensijų indeksavimas, atliktas pensijų perskaičiavimas, įvykdyta pensijų kaupimo pertvarka. Nuo 2018
metų ilginimas būtinasis stažas pensijai gauti: 2014 m. jis siekė 30 metų, 2018 m – 30,5 metus (taip pat
nuo 2012 m. kasmet prailginamas pensinis amžius) (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, 2018; Lietuvos Respublikos Socialinio draudimo pensijų įstatymas, 2016). Svarbu paminėti
ir 2016 m. priimtas Darbo kodekso pataisas, kurios netiesiogiai susijusios su vyresnio amžiaus žmonių
darbu. Darbo kodekso pataisose numatytos palankios galimybės įmonėse plėtoti lanksčias darbo
sąlygas: darbą nuotoliniu būdu, lankstų darbo laiką ir darbo dalijimąsi. Lanksčios darbo sąlygos gali
padėti vyresnio amžiaus žmonėms išlikti darbo rinkoje, nes dalis jų gali turėti specifinių poreikių,
susijusių su darbingumo palaikymu (OECD, 2018).
PENSINIO AMŽIAUS ŽMONIŲ DARBAS
2018 m. samdomą darbą dirbo 11 proc. pensinio amžiaus gyventojų, o 2014 m. dirbo kiek mažiau - 10
proc. Tiek 2018 m., tiek 2014 m. dirbantys pensinio amžiaus gyventojai sudarė 6 proc. visų šalyje
gyvenančių samdomų darbuotojų. Per penkis metus 65 m. ir vyresnių gyventojų grupėje samdomų
darbuotojų dalis išaugo nuo 6,2 proc. iki 8,5 proc.
pav. 30 Vyresnio amžiaus asmenų dirbančių samdomą arbą dalis ir vidutinės draudžiamosios pajamos (2018 m.)
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Vyresnio amžiaus žmonių grupė nėra homogeniška: samdomą darbą dirbančių gyventojų dalis mažėja
sulig vyresniu amžiumi (pav. 30). 2018 m. pensinio amžiaus pradžioje (60-64 metų amžiaus grupėje)
dirbo 48,4 proc. Lietuvos gyventojų, o 85 ir daugiau metų turinčių asmenų grupėje – 0,2 proc. Sulig
vyresniu amžiumi mažėja ne tik užimtumas, bet ir vidutinės samdomo darbo pajamos: 2018 m. 60-64
metų amžiaus grupėje vidutinės draudžiamosios pajamos siekė 835 eurų, o 85 metus ir daugiau turinčių
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asmenų grupė vidutiniškos pajamos 363 eurai per mėnesį. Vidutiniškai 2018 metais pensinio amžiaus
žmonės uždirbo 708 eurus (vidutinės visų šalies samdomų darbuotojų draudžiamosios pajamos - 936
eurų), 2014 metais - 536 (vidutinės visų šalies samdomų darbuotojų draudžiamosios pajamos – 639
eurai). Per penkerius metus pensinio amžiaus darbuotojų vidutinės draudžiamosios pajamos padidėjo
32 proc., kai per tą patį laikotarpį vidutinės visų samdomų darbuotojų draudžiamosios pajamos šalyje
išaugo 47 proc. Tad samdomą darbą dirbančių pensinio amžiaus gyventojų ne tik draudžiamosios
pajamos mažesnės už šalies vidurkį, bet ir pajamų augimas lėtesnis.
Galima būtų daryti prielaidą, kad dėl santykinai blogesnės vyresnio amžiaus asmenų sveikatos ir dėl
didesnio sergamumo jų draudžiamųjų pajamų vidurkis yra žemesnis. Tačiau nedarbingumo dėl ligos
atvejų analizė rodo, kad pensinio amžiaus darbuotojai sudaro gana mažą nedarbo dėl ligos atvejų dalį.
Dažniausiai nedarbingi dėl ligos būna jaunesnio amžiaus žmonės: 30–34 metų (14,5 proc.) ir 35–39
metų (12,6 proc.). Tik 5,8 proc. visų pensinio amžiaus samdomų darbuotojų grupėje gavo išmokas už
nedarbingumą dėl ligos, tuo tarpu bendras visų samdomų darbuotojų nedarbingumo dėl ligos vidurkis
– 7,4 proc. Kitas galimas paaiškinimas draudžiamųjų pajamų skirtumams atsirasti – galimas pensinio
amžiaus dažnesnis darbas nepilnu etatu. Kadangi duomenys apie etatą šios apžvalgos rengimo metu
nebuvo prieinami, pensinio amžiaus žmonių darbo etatų ypatumai turėtų būti ateities tyrimų objektas.
Kitus pensinio amžiaus asmenų užimtumo ir gaunamų draudžiamųjų pajamų ypatumus atskiedžia
sektorinė ir profesinė vyresnio amžiaus žmonių darbo analizė.
Analizuojant 2018 m. pensinio amžiaus darbuotojų proporcijas visų samdomų darbuotojų imtyje,
matoma, kad didžiausia pensinio amžiaus asmenų dalis dirbo Kitos aptarnavimo veiklos (25,4 proc.),
Nekilnojamo turto operacijų (13 proc.), Žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (12 proc.) ir
Švietimo (11,7 proc.) ekonominės veiklos srityse. Mažiausiai pensinio amžiaus žmonių dirbo Finansinės
ir draudimo veiklos (2 proc.), Informacijos ir ryšių (2,3 proc.), Prekybos bei variklinių transporto
priemonių ir motociklų remonto (3,9 proc.), Transporto ir saugojimo (4 proc.), Apdirbamosios gamybos
(4 proc.) srityse. Tarp pensinio amžiaus darbuotojų populiariausi darbo sektoriai buvo Švietimo,
Žmonių sveikatos priežiūros ir Socialinio darbo bei Apdirbamosios gamybos. Šios ekonominės veiklos
sritys taip pat buvo populiariausios pensinio amžiaus žmonių grupėje 2014 m.
Nagrinėjant vidutines samdomo darbo pajamų tendencijas matoma (pav. 31), kad pensinio amžiaus
darbuotojų vidutinės draudžiamosios pajamos yra žemesnės už bendras visų darbuotojų vidutines
draudžiamąsias pajamas visuose sektoriuose. Didžiausias pajamų skirtumas Finansinės ir draudimo
veiklos (486 eurai) bei Informacijos ir ryšių (829 eurai) sekcijose. Šiose sekcijose pensinio amžiaus
darbuotojų dalis taip pat yra mažiausia. Tikėtina, kad draudžiamųjų pajamų skirtumai atsiranda todėl,
kad šiuose sektoriuose pensinio amžiaus darbuotojai dirba žemesnės kvalifikacijos darbus. Tačiau
duomenys šią prielaidą patvirtina tik dalinai. Informacijos ir ryšių sektoriuje pensinio amžiaus
darbuotojai kiek dažniau dirba žemos kvalifikacijos (pensinio amžiaus 15 proc. visi samdomi
darbuotojai 9 proc.) arba nekvalifikuotais darbus (pensinio amžiaus 5 proc. visi samdomi darbuotojai
0,5 proc.). Kita vertus, daugiausiai pensininkų Informacijos ir ryšių sektoriuje dirba Įmonių, įstaigų ir
organizacijų vadovais (11 proc.), kai visų samdomų darbuotojų grupėje dažniausiai dirbama
Programinės įrangos kūrėjais (11 proc.). Finansinės ir draudimo veiklos sektoriuje pensinio amžiaus
darbuotojai dirba aukštos kvalifikacijos darbus: 89 proc. pensinio amžiaus darbuotojų dirba aukštos
kvalifikacijos darbus, tuo tarpu visų amžiaus grupių samdomų darbuotojų grupėje tik 78 proc. Finansų
ir draudimo veiklos sektoriuje pensininkai dažniausiai dirba Draudimo agentais (40,5 proc.), kai visų
samdomų darbuotojų grupėje populiariausios profesijos yra Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų
tarnautojai (13 proc.), Draudimo agentai (11 proc.), Pardavimo atstovai (5 proc.), Kreditų ir paskolų
specialistai (5 proc.).
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pav. 31 Vidutinės pensinio amžiaus ir visų samdomų darbuotojų draudžiamosios pajamos skirtingose ERVK sekcijose (2018
m., Eur)7

1083

Finansinė ir draudimo veikla
Viešasis valdymas ir gynyba;
privalomasis socialinis draudimas
Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Žmonių sveikatos priežiūra
ir socialinis darbas
Elektros, dujų, garo tiekimas
ir oro kondicionavimas
Vandens tiekimas nuotekų valymas,
atliekų tvarkymas ir regeneravimas
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Informacija ir ryšiai
Apdirbamoji gamyba
Statyba
Švietimas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Transportas ir saugojimas
Meninė, pramoginė
ir poilsio organizavimo veikla
Prekyba; variklinių transporto priemonių
ir motociklų remontas

Nekilnojamojo turto operacijos
Administracinė ir aptarnavimo veikla
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
Kita aptarnavimo veikla
Pensinio amžiaus darbuotojai

1050
1106
1011
1007
901
940
829
1066
817
874
790
1128
744
722

1569

1573

929
702
857
694
832
684
776
662
866
618
716
557
839
534
820
425
756
392
563
283
590
Visi samdomi darbuotojai

Samdomi pensinio amžiaus žmonės 2018 m. dažniausiai dirbo Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojais,
kambarinėmis ir pagalbininkais, Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovais, Buhalteriais, Kitur
nepriskirtais nekvalifikuotais darbininkais, Slaugos specialistais. Tačiau svarbu pastebėti, kad
populiariausios profesijos skirtingose vyresnių asmenų amžiaus grupėse skyrėsi: nuo 55 iki 69 metų
populiariausia profesija buvo Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai, 70 79 amžiaus asmenys dažniausiai dirbo Gydytojais specialistais, o seniausių asmenų grupėje
populiariausias samdomas darbas – Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai.
Analizuojant stambesnes profesijų grupes matyti, kad sulig vyresniu amžiumi didesnė samdomų

skaičiuojant draudžiamąsias pajamas imtis susiaurinta iki gyventojų registre užregistruotų asmenų, todėl nesutampa duomenys pateikti pav.
7.
7
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darbuotojų dalis dirbo aukštos kvalifikacijos darbus, o žemos kvalifikacijos darbuotojų dalis mažėjo
(pav. 32). Tad būtų galima daryti prielaidą, kad ilgiau darbo rinkoje lieka asmenys, kurie dirba aukštos
kvalifikacijos darbus. Analizuojant vidutines draudžiamąsias pajamas skirtingose profesijose (pav. 32)
paaiškėjo, kad sulig vyresniu amžiumi gaunamos draudžiamosios pajamos mažėjo, nepaisant dirbamo
darbo kvalifikacijos lygio.
pav. 32 Vyresnio amžiaus grupėje esantis profesijų pasiskirstymas ir vidutinės draudžiamosios pajamos (2018 m.)

Profesijų pasiskirstymas

55-59

15 %

60-64

Amžiaus grupė

40 %
44 %
44 %
40 %

16 %

65-69

20 %

70-74

34 %

58 %

21 %
21 %

80-84

nekvalifikuoti darbuotojai

60 %

19 %
21 %

85+

žemos kvalifikacijos darbuotojai

50 %

27 %
23 %

75-79

aukštos kvalifikacijos
darbuotojai

46 %

67 %

14 %
19 %

Vidutinės draudžiamosios pajamos
1058 €

1037 €
889 €

687 €

715 €

681 €
587 €

474 €
495 €

470 €

396 €
396 €

aukštos kvalifikacijos
darbuotojai

570 €
442 €

423 €

309 €
346 €

292 €

nekvalifikuoti darbuotojai
228 €

263 €
178 €

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

Amžiaus grupė

80-84

žemos kvalifikacijos darbuotojai

85+
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Įžvalgų apie vyresnio amžiaus gyventojų samdomą darbą suteikia duomenys apie šių darbuotojų
pasiskirstymą viešajame ir privačiajame sektoriuose. Įprasta, kad didžioji visų šalies samdomų
darbuotojų dalis dirba privačiajame sektoriuje: 2018 m. – 72 proc., o 2014 m. – 70 proc. Tuo tarpu,
pensinio amžiaus žmonių, dirbančių privačiajame sektoriuje, dalis mažesnė: 2018 m. – 55 proc., o 2014
m. – 47,5 proc. Kita vertus, svarbu pastebėti, kad per penkerius metus privačiajame sektoriuje dirbančių
pensinio amžiaus žmonių proporcija išaugo. Ši tendencija dar labiau išryškėja analizuojant
dominuojančius sektorius regionuose. 2014 m. 51 savivaldybėje iš 60 populiariausias sektorius tarp
pensinio amžiaus darbuotojų buvo viešasis, o 2018 m. (nors pasiskirstymo skirtumas ir nėra labai
didelis) viešasis sektorius tarp pensinio amžiaus samdomų darbuotojų populiariausias buvo tik 26
savivaldybėse.
2018 ir 2014 m. duomenys rodo, kad egzistuoja draudžiamųjų pajamų skirtumai tarp pensinio amžiaus
darbuotojų, dirbančių viešajame ir privačiajame sektoriuje. 2018 m. viešajame sektoriuje pensinio
amžiaus žmonių vidutinės draudžiamosios pajamos buvo 822, o privačiajame 573 eurų. Nors tiek
pensinio amžiaus darbuotojai, tiek bendrai samdomi darbuotojai didesnes vidutines draudžiamąsias
pajamas gauna viešajame sektoriuje, šis skirtumas pensinio amžiaus žmonių grupėje buvo 5 kartus
didesnis.
Galimi keli viešajame ir privačiajame sektoriuose gaunamų draudžiamųjų pajamų skirtumų
paaiškinimai. Gali būti, kad viešajame sektoriuje dominuoja aukštos kvalifikacijos profesijos arba
dauguma viešojo sektoriaus įmonių priklauso specifinėms ekonomikos sekcijoms, kuriose darbuotojų
pajamos aukštesnės. Vis tik draudžiamųjų pajamų skirtumai išlieka lyginant pajamų vidurkius pagal
profesijų grupes. Pensinio amžiaus grupėje tiek aukštos kvalifikacijos darbuotojų (698 ir 1020 eurai),
tiek žemos kvalifikacijos darbuotojų (551 ir 635 eurai), tiek nekvalifikuotų darbuotojų grupėje (355 ir
436 eurai) didesnės pajamos gaunamos viešajame sektoriuje. Lyginant pagal ekonomikos sektorius,
viešajame sektoriuje vidutinės draudžiamosios pajamos taip pat aukštesnės (išskyrus Žemės ūkio,
miškininkystės ir žuvininkystės sektoriaus). Galimi ir kiti paaiškinimai didesnėms pensinio amžiaus
darbuotojų draudžiamosios pajamoms viešajame sektoriuje atsirasti. Visų pirma, šiame sektoriuje
būdingi atlyginimo priedai už darbo stažą, antra – tikėtina, kad viešajame ir privačiajame sektoriuose
egzistuoja skirtingos darbo nepilnu etatu galimybės, trečia – galima regioniškumo įtaka.
Kadangi beveik 10 metų skiriasi vyrų ir moterų vidutinė gyvenimo trukmė, svarbu išsiaiškinti, kaip
skiriasi užimtumas ir draudžiamosios pajamos tarp lyčių. Didesnę samdomų darbuotojų dalį pensinio
amžiaus grupėje sudaro moterys (60 proc.). Lyginant samdomo darbo draudžiamąsias pajamas tarp
vyrų ir moterų įvairiose amžiaus grupėse, galima pastebėti, kad paprastai vyrai uždirba daugiau.
Pensinio amžiaus grupėje 2018 m. moterys uždirbo 681 eurus, o vyrai 749 eurus (visos samdomą darbą
dirbančios moterys uždirbo 859 eurus, o vyrai 1017 eurus). 2014 m. moterys uždirbo 506 eurus, o vyrai
590 eurus (visų moterų samdomo darbo pajamos buvo 587, o vyrų 696 eurai).
Pajamų skirtumas tarp lyčių pensinio amžiaus grupėje gali atsirasti dėl to, kad šio amžiaus vyrai ir
moterys dirba skirtingos kvalifikacijos darbus. Ieškant faktų šiai prielaidai pagrįsti, buvo analizuojami
profesijų duomenys. 2018 m. dažniausiai pensinio amžiaus moterys dirbo Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų
valytojomis, kambarinėmis ir pagalbininkėmis, tuo tarpu dažniausia vyrų profesija – Įmonių, įstaigų ir
organizacijų vadovai. Lyginant visus pensinio amžiaus moterų ir vyrų darbus pagal bendras
kvalifikacijos grupes, skirtumai ne tokie išraiškingi. 2018 m. pensinio amžiaus moterys dažniau dirbo
arba aukštos kvalifikacijos darbus, arba nekvalifikuotus darbus, kai pensinio amžiaus vyrai dažniau nei
moterys dirbo žemos kvalifikacijos darbuotojais: 55 proc. pensinio amžiaus moterų dirbo aukštos
kvalifikacijos darbus, 23 proc. buvo žemos kvalifikacijos darbuotojos ir 22 proc. dirbo nekvalifikuotus
darbus o 43 proc. pensinio amžiaus vyrų dirbo aukštos kvalifikacijos darbus, 40 proc. - buvo žemos
kvalifikacijos darbuotojai ir 16 proc. dirbo nekvalifikuotus darbus.
Kitas galimas paaiškinimas skirtumams tarp lyčių atsirasti – vidutinės gyvenimo trukmės skirtumai.
Galima būtų teigti, kad vyresnio amžiaus moterys, galinčios ilgiau dirbti dėl ilgesnės gyvenimo trukmės,
dažniau dirba žemos kvalifikacijos darbus ir dėl to vidutinės pensinio amžiaus moterų pajamos yra
žemesnis nei vyrų. Tačiau lyginant vyresnio amžiaus žmonių profesijas skirtingų lyčių grupėse
paaiškėjo, kad Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojų, kambarinių ir pagalbininkių profesija dominuoja
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55-74 metų amžiaus moterų grupėse, o 75 metų ir vyresnių grupėje ima dominuoti Buhalterių profesija.
Vyresnių vyrų atveju, 55-64 metų amžiaus grupėje dominuoja Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių
transporto priemonių vairuotojų profesija, o 65 metų ir vyresni vyrai dažniausiai dirba Įmonių, įstaigų
ir organizacijų vadovais. Tad remiantis šiais duomenimis, būtų galima daryti prielaidą, kad žemesnės
kvalifikacijos darbus moterys dirba ilgiau nei vyrai. Vis tik priežastys vidutinių draudžiamųjų pajamų
skirtumams tarp lyčių nėra akivaizdžios, reikalingi tolimesni tyrimai.
pav. 33 Vidutinės mėnesinės savarankiško darbo pajamos (2017 m., Eur)
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Amžiaus grupės
Moterų pajamų vidurkis

Vyrų pajamų vidurkis

Visų savarankiškai dirbančiųjų pajamų vidurkis

2017 m. 7 proc. pensinio amžiaus žmonių dirbo ir gavo nuolatinių pajamų iš savarankiško darbo.
Vidutinės mėnesinės savarankiško darbo pajamos pensinio amžiaus asmenų grupėje buvo 748 eurai.
Pensinio amžiaus moterys vidutiniškai uždirbo 725 eurus, o vyrai 790 eurus. Paveiksle (pav. 33) matyti,
kad savarankiškai dirbančių vyresnio amžiaus žmonių grupėje pajamų mažėjimas sulig vyresniu
amžiumi nėra toks drastiškas kaip samdomo darbo atveju, be to, pajamos vyriausių savarankiškai
dirbančių žmonių grupėje netgi padidėja (tačiau tokie svyravimai galėjo atsirasti ir dėl sąlyginai
mažesnės imties).

46

APIBENDRINIMAS
•

•
•
•

Pensinio amžiaus gyventojų užimtumas mažėja sulig vyresniu amžiumi: 2018 m. pensinio
amžiaus pradžioje samdomą darbą dirbo 48 proc. gyventojų, o 85 metų ir vyresnių gyventojų
grupėje 0,2 proc. Taip pat mažėjo žemos kvalifikacijos darbą dirbančių proporcija (nuo 40 proc.
iki 19 proc.) ir didėjo aukštos kvalifikacijos darbuotojų dalis (nuo 44 proc. iki 67 proc.). Pensinio
amžiaus darbuotojų draudžiamosios pajamos siekė 708 eurus ir buvo mažesnės nei šalies
vidurkis.
2018 m. vyriausio amžiaus samdomi darbuotojai dažniausiai dirbo aukštos kvalifikacijos
darbus, tačiau pensinio amžiaus žmonės rečiau dirbo geriau apmokamuose sektoriuose,
tokiuose kaip Finansinė ir draudimo veikla bei Informacija ir ryšiai.
Lyginant su visais samdomaisiais darbuotojais, 2018 m. pensinio amžiaus samdomų darbuotojų
proporcija privačiajame sektoriuje buvo 17 proc. mažesnė, o skirtumas tarp viešajame ir
privačiajame sektoriuose gaunamų draudžiamųjų pajamų buvo 5 kartus didesnis.
2018 m. moterys sudarė 60 proc. pensinio amžiaus samdomų darbuotojų dalį, tačiau jų pajamos
buvo vidutiniškai 68 eurais žemesnės nei vyrų. 2017 m. savarankiškai dirbančių pensinio
amžiaus moterų pajamos buvo 65 eurais žemesnės už vyrų pajamas.
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UŽSIENIEČIAI
Analizuojant Lietuvos žmogiškuosius išteklius yra būtina analizuoti Lietuvoje gyvenančius ir dirbančius
užsienio piliečius, kaip darbo jėgą, kuri gali užpildyti Lietuvoje atsirandantį darbuotojų trūkumą,
atitinkantį valstybės poreikius. Užsienio šalių piliečių Lietuvoje nuolatos daugėja, reikalinga juos išskirti
kaip atskirą grupę ir analizuoti jų situaciją Lietuvos darbo rinkoje. Siekiant tvaraus šalies augimo, būtina
stebėti, kokios kvalifikacijos specialistai atvyksta dirbti į Lietuvą ir vertinti jų suinteresuotumą likti
šalyje bei sėkmingai įsilieti į darbo rinką. Šiame poskyryje bus apžvelgiama ne Lietuvos Respublikos
pilietybę turinčių asmenų padėtis Lietuvos darbo rinkoje — užimtumas, vidutinės draudžiamosios
pajamos ir kiti aspektai.
Kai kurios užsienio (pvz. D. Britanija, Australija, Kanada) valstybės savo migracijos politiką sieja su
galimybe pritraukti ir išlaikyti trūkstamų profesijų atstovus ir kartu palengvina galimybes ilgiau
pasilikti šalyje. Tarptautinė migracijos organizacija pažymi, kad stengiantis pritraukti tik trūkstamų
profesijų atstovų, padidėja tikimybė uždaryti kelius kitų profesijų imigrantams atvykti į šalį
(International Organization for Migration, 2012). Tokiu būdu būtų prarandama potenciali darbo jėga,
kuri nors ir nėra reikalinga trumpuoju laikotarpiu, bet ilgalaikėje perspektyvoje galėtų sukurti Lietuvoje
daug pridėtinės vertės.
Pagal 2018 metų balandžio 17 dieną patvirtintą „Demografijos, migracijos ir integracijos politikos
2018—2030 m. strategiją“ numatoma, jog išplėtotoje žmogiškųjų išteklių pritraukimo sistemoje turi
būti: „<...> valstybės poreikius atitinkanti užsienio šalių piliečių imigracija“. Demografijos, migracijos ir
integracijos politikos strategijos „Pirmas uždavinys — skatinti grįžtamąją migraciją ir proporcingą,
valstybės interesus atitinkantį užsienio šalių piliečių atvykimą, įgyvendinant pritraukimo, priėmimo,
integracijos ir ryšio palaikymo politiką“. Lietuvoje šiuo metu yra keletas teisės aktų, kurių pagalba
nustatomas trūkstamų profesijų poreikis ir suteikiamos palengvintos sąlygos šių profesijų atstovus
pritraukti į Lietuvą:
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 96 „Dėl profesijų, kurioms būtina aukšta
profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“;
• Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. V- 628 „Dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta
Lietuvos respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis sąrašas“;
• Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-689 „Dėl leidimų dirbti sezoninį darbą
užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašas“.
Pagal šiuos teisės aktus sąrašuose numatomas leidžiamų atvykti darbuotojų skaičius skiriasi šimtais
kartų, pvz. pagal trūkstamų profesijų sąrašą atvyksta keliasdešimt tūkstančių, o pagal aukštos
kvalifikacijos – keli šimtai asmenų. Pastebima, jog aukštos kvalifikacijos darbuotojų atsivežimui yra
privaloma siūlyti atlyginimą, kuris yra 1,5 karto didesnis nei Lietuvos statistikos departamento
paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydis.
Migracijos departamento duomenimis, 2018 metų pirmą pusmetį Lietuvoje gyveno 54,4 tūkst.
užsieniečių, 29,6 tūkst. iš jų turinčių leidimą laikinai gyventi8 Lietuvoje bei 18,3 tūkst. užsieniečiai,
turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, likę užsieniečiai
— Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių turintys teisę
(Migracijos departamentas, 2018). Taip pat 2018 metais buvo išduota 36,6 tūkst. nacionalinių vizų (D),
kurių pagrindu užsieniečiai gali dirbti Lietuvoje, o atvykus darbo tikslais nereikia prašyti leidimo
laikinai gyventi. Užsieniečiai, turintys nacionalinę vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti vizoje
nurodytą laiką. Nacionalinių vizų skaičius per penkerių metų laikotarpį padidėjo 7,6 karto, 2018 metų
I-ame pusmetyje išduotų vizų skaičius siekė 22611, o 2014 metų I pusmetyje jų buvo išduota 2981.
Lietuvoje, Eurostat duomenimis (Eurostat, 2017), yra 7,2 užsieniečių tūkstančiui gyventojų, kai
Leidimus gyventi Lietuvoje išduoda Migracijos departamentas arba konsulinės įstaigos. Ateityje yra planuojama įkurti Lietuvos migracijos
informacinę sistemą (toliau MIGRIS), kuri leistų sujungti kelis administracinius duomenų šaltinius ir palengvinti dokumentų išdavimo
procedūras užsienio piliečiams, jas perkeliant į elektroninę erdvę. Lietuvos statistikos departamento skelbiamas imigrantų skaičius apima ir
sugrįžusius Lietuvos Respublikos piliečius (reemigrantus). Kol dar nėra MIGRIS duomenų bazės (Lietuvos migracijos informacinės sistemos
nuostatai įsigalios tik 2021 m. sausio 1 d.), kurioje bus renkama informacija apie Lietuvoje esančius užsienio piliečius, tol gali skirtis užsienio
piliečių skaičius dėl skirtumų skaičiavimo metodikose. MIGRIS projekto pabaiga planuojama iki 2020 rugpjūčio 21 dienos.
8
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daugiausia užsieniečių yra Maltoje — 46,3 asmens 1000 gyventojų, o Didžiojoje Britanijoje, į kurią
emigruoja daug Lietuvos piliečių, yra 9,8 asmens.
Toliau pateikiama schema, kaip šiame poskyryje bus įvardijami ir identifikuojami ne Lietuvos
Respublikos piliečiai (pav. 34). Analizuojami ne Lietuvos piliečiai nuo 15 metų amžiaus, 2014 metų
sausio mėnesį ir 2018 metų lapkričio mėnesį gyvenę Lietuvoje. Apžvalgoje yra pateikiamas atskiras
pjūvis, kuris analizuoja dirbančius samdomą darbą užsienio piliečius. Tokiu būdu analizuojama, kaip
užsienio darbuotojų skaičius Lietuvoje pakito per beveik 5 metų laikotarpį. Analizėje išskiriamos dvi
grupės: ne Lietuvos Respublikos piliečiai esantys Gyventojų registre9 (toliau – nuolatiniai užsieniečiai).
Antrąja grupe laikomi Sodra duomenimis dirbantys asmenys, kurie neturi Lietuvos Respublikos asmens
kodo atitikmens ir tikėtina, kad yra atvykę nacionalinės vizos pagrindu bei nepatenka į Gyventojų
registre esančių gyventojų imtį (toliau– nenuolatiniai užsieniečiai).
pav. 34 Ne Lietuvos Respublikos piliečių skaičiaus sandara Lietuvoje
Bendras ne Lietuvos
Respublikos piliečių
skaičius

Esantys Gyventojų
registre (nuolatiniai
užsieniečiai)

ES piliečiai

SODRA esantys asmenys,
neregistruoti Gyventojų
registre (nenuolatiniai
užsieniečiai)

Nacionalines vizas (D)
gavę asmenys

Užsieniečiai, turintys
leidimą nuolatos gyventi
Lietuvoje

Užsieniečiai, turintys LR
ilgalaikio gyventojo
leidimą gyventi ES

NUOLATINIAI UŽSIENIEČIAI
2018 metais nuolatinių užsieniečių buvo mažiau (64 tūkst.) nei 2014 metais (82 tūkst.). Pragyvenus
Lietuvoje 5 metus, galima įsigyti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, tačiau Lietuvoje padidėjo asmenų,
kurie atvyko į Lietuvą darbiniu pagrindu, skaičius (42 tūkst. dirbančiųjų). Šis skaičius augo nuo 2015
metų, kai atsirado palengvinta tvarka prisitraukti kvalifikuotus darbuotojus.
Viena iš prielaidų yra tai, jog į Lietuvą atvyksta vis nauji asmenys ir asmenų, kurie jau Lietuvoje dirbo,
nėra stengiamasi išlaikyti. Naujai atvykusiems darbuotojams galima siūlyti pradinius tos profesijos
atlyginimus, o ilgalaikiams darbuotojams, tikėtina, kad atlyginimai keliami priklausomai nuo darbo
Gyventojų registro objektai yra: 1. Lietuvos Respublikos piliečiai 2. Asmenys be pilietybės ir kitų valstybių piliečiai, gaunantys Lietuvos
Respublikoje išduodamus asmens dokumentus, deklaruojantys gyvenamąją vietą Lietuvoje ar registruojantys asmens civilinės būklės
pasikeitimus Lietuvos Respublikos institucijose. Užsieniečių registro objektai apima daugiau asmenų (pvz. studijuojantys užsienio valstybių
piliečiai). Ateityje planuojama šiuos du registrus sujungti.
9
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rezultatų. Tyrimai rodo, jog imigrantų atlyginimai pradedant dirbti yra mažesni, nes jų įgyti išsilavinimai
ir įgūdžiai nepilnai užskaitomi kitoje šalyje (Anderson, Huang 2019). Taip pat galima daryti prielaidą,
jog naujai atvykusiems darbuotojams galima pasiūlyti mažesnius atlyginimus nei turintiems daugiau
patirties.
Toliau pateikiamas nuolatinių užsieniečių paskirstymas pagal amžių ir lytį (pav. 35). 2018 m. daugiausia
ne Lietuvos Respublikos piliečių buvo 34–39 metų amžiaus grupėje. 66 proc. visų nuolatinių užsienio
piliečių buvo vyrai, 34 proc. – moterys. Daugiausia vyrų grupę sudarė 45–49 metų amžiaus užsieniečiai.
pav. 35 2018 metų nuolatinių užsienio piliečių pasiskirstymas pagal lytį ir amžiaus grupes
85+
(79,84]
(74,79]
(69,74]
(64,69]
(59,64]
(54,59]
(49,54]
(44,49]
(39,44]
(34,39]
(29,34]
(24,29]
(19,24]
(15,19]
4000

3000

2000

1000

0

1000

Asmenų skaičius, lytis - moterys

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Asmenų skaičius, lytis - vyrai

Toliau analizuojamas nuolatinių užsieniečių pasiskirstymas Lietuvos savivaldybėse (pav. 36).
Daugiausia užsieniečių gyveno Vilniaus m. (25,6 tūkst.), Klaipėdos m. (7,7 tūkst.) ir Kauno miesto (5,5
tūkst.) savivaldybėse. Galima pastebėti, jog savivaldybėse, turinčiose daugiau gyventojų, yra ir daugiau
užsienio valstybių piliečių. Išskirtina tik Visagino savivaldybė, kurioje yra daug (2,5 tūkst.), palyginti,
gyventojų ne Lietuvos Respublikos piliečių. Situaciją Visagino mieste paaiškina tai, jog šiai savivaldybei
būdinga tautinės sudėties įvairovė, tikėtina, kad užsienio šalių piliečiai ten atvyksta pas jau gyvenančius
giminaičius.
pav. 36 Nuolatinių užsienio piliečių skaičius Lietuvos savivaldybėse (2018 metai)
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Analizuojant nuolatinių užsieniečių pilietybes galima pastebėti, jog daugiausia asmenų yra iš Europos,
tačiau ne iš Europos Sąjungos šalių (pav. 37). Kitų Europos valstybių piliečių yra beveik 5 kartus daugiau
nei Europos Sąjungos piliečių. Tokie skirtumai gali būti aiškinami ir tuo, kad Europos Sąjungos
piliečiams būnant Lietuvoje iki 3 mėnesių nereikia registruoti savo atvykimo ir gyvenamosios vietos.
Kitose Europos valstybėse imigrantų skaičius yra didesnis (Eurostat, 2017).
pav. 37 Nuolatinių užsieniečių pasiskirstymas pagal asmens pilietybės grupę 2018 metais
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Asmenų skaičius

NUOLATINIŲ IR NENUOLATINIŲ UŽSIENIEČIŲ UŽIMTUMAS
Šioje dalyje nagrinėsime nuolatinius užsieniečius ir nenuolatinius užsieniečius kartu. Tai daroma dėl to,
kad nenuolatinių užsieniečių atveju nėra galimybės atskirai apžvelgti jų demografinių charakteristikų.
2018 m. iš viso Lietuvoje buvo 42,3 tūkst. nenuolatinių užsieniečių. Užimtumo tarnybos duomenimis, į
darbo rinką įsiliejo apie 52,1 tūkst. užsieniečių, iš jų 90 procentų atvyko pagal Užimtumo tarnybos
direktoriaus tvirtinamą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąrašą (Užimtumo
tarnyba 2019).
Apie 57 tūkst. visų užsieniečių 2018 metais lapkričio mėn. Lietuvoje dirbo samdomais darbuotojais, iš
jų 15 tūkst. - nuolatinių, 42 tūkst. - nenuolatinių užsieniečių. Apie 90 proc. nenuolatinių užsieniečių į
Lietuvą galimai atvyko pagal profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąrašą
(Užimtumo tarnyba, suvestinė redakcija 2018–12–20).
Nuolatinių užsieniečių, kurie dirbo samdomą darbą, skaičius per penkerius metus Lietuvoje didėjo 18
proc., nuo 12,7 tūkst. (2014 m.) iki 15 tūkst. (2018 m.). Pastebima, kad 6,9 tūkst. asmenų buvo Gyventojų
registre ir dirbo samdomą darbą tiek 2014, tiek 2018 m. (šie nuolatiniai užsieniečiai sudarė 46 proc.
samdomų ir Gyventojų registre registruotų darbuotojų 2018 m.). Analizės laikotarpiu, didžiausias
darbuotojų skaičiaus augimas stebėtas Įrenginių ir mašinų operatorių ir surinkėjų grupėje. Šioje grupėje
dirbančių nuolatinių užsieniečių skaičius nuo 2014 m. išaugo 2 kartus. Taip pat santykinai didesniu
augimu (26 proc.) išsiskyrė Specialistų (27 proc.) bei Tarnautojų grupė (18 proc.). Santykinai labiausiai
mažėjo (32 proc.) Vadovų grupės darbuotojų skaičius.
Nenuolatinių užsieniečių skaičius per penkerius metus išaugo beveik 7 kartais, nuo 5,8 tūkst. asmenų
(2014 m.) iki 42,2 tūkst. asmenų (2018 m.). Nenuolatinių užsieniečių skaičius didėjo visose profesijų
grupėse. Didžiausiu, net 21 kartų siekusiu augimu, išsiskyrė taip pat Įrenginių ir mašinų operatorių ir
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surinkėjų darbuotojų skaičiaus augimas. 2018 m. šios LPK grupės atstovai sudarė daugiau nei pusę
trumpalaikių atvykusiųjų. Taip pat ženkliai (16 kartų) augo ir Kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų
grupės darbuotojų skaičius.
lentelė 4 Samdomą darbą dirbusių nuolatinių ir nenuolatinių užsieniečių skaičius 2014 ir 2018 metais

LPK pagrindinė
grupė

Nenuolatinių užsieniečių skaičius

Nuolatinių užsieniečių skaičius

2014 m.

2018 m.

2014 m.

2018 m.

Vadovai

2211

2319

3536

2398

Specialistai

889

1864

1954

2473

Technikai ir
jaunesnieji specialistai

224

541

503

525

Tarnautojai

69

226

260

307

Paslaugų sektoriaus
darbuotojai ir
pardavėjai

286

943

908

1009

Kvalifikuoti žemės,
miškų ir žuvininkystės
ūkio darbuotojai

12

56

34

27

Kvalifikuoti
darbininkai ir
amatininkai

445

6887

2023

1998

Įrenginių ir mašinų
operatoriai ir
surinkėjai

1403

28470

2343

5166

Nekvalifikuoti
darbininkai

248

894

1184

1139

Pastebima, jog per 5 metų laikotarpį draudžiamosios užsienio piliečių pajamos augo, nuolatinių
užsieniečių pajamos augo nuo 1,14 karto iki 2 kartų, nenuolatinių - nuo 1,1 karto iki 2,48 karto,
priklausomai nuo profesijų grupės. Labiausiai pajamos kilo Kvalifikuotiems žemės, miškų ir
žuvininkystės ūkio darbuotojams.
Statistikos departamento duomenis, visų Lietuvos gyventojų darbo užmokestis per analizuojamą 5 metų
laikotarpį padidėjo 1,46 karto (LSD, 2019). Taigi tendencija panaši ir su užsieniečių vidutinių
draudžiamų pajamų augimu. Visgi, didžiausi pajamų skirtumai stebėti tarp Įrenginių ir mašinų
operatorių ir surinkėjų grupės atstovų (Lietuvos piliečių — 745 eurai, užsienio piliečių — 505 eurai
(nuolatiniams užsieniečiams) arba 559 eurai (nenuolatiniams užsieniečiams)). Tam įtakos gali turėti ir
nevienodas dirbančiųjų pasiskirstymas šios profesijų grupės viduje, pvz. tarp užsieniečių šioje profesijų
grupėje vyrauja kelios profesijos, kai tuo tarpu Lietuvos piliečių yra kelios dešimtys.
Analizuojant visus užsieniečius darbuotojus, kurie dirbo samdomą darbą matoma, jog santykinai 2018
metais buvo mažiau aukštos kvalifikacijos profesijų atstovų nei 2014 metais (pav. 39). Tokiam
pasiskirstymui įtakos galimai turėjo tai, jog Lietuvoje pradėjo trūkti Įrenginių ir mašinų operatorių ir
surinkėjų grupės darbuotojų, pradėta įgyvendinti palengvinanti tvarka, kuri leido įdarbinti daugiau šios
profesijos atstovų. Dėl to proporcingai padidėjo žemos, o ne aukštos kvalifikacijos atstovų. Analizuojant
darbuotojų pasiskirstymą pagal ekonomikos sektorius, daugiausia asmenų dirba Transporte ir
saugojime. Šioje sekcijoje taip pat matomas didžiausias dirbančiųjų skaičiaus augimas nuo 3 tūkst.
(2014 m.) iki 33 tūkst. (2018 m.).
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pav. 38 Samdomą darbą dirbančių užsieniečių vidutinės draudžiamosios pajamos 2014 ir 2018 metais
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Nors atvykstančių užsieniečių į Lietuvą vis daugėja, tačiau leidimų nuolatos arba laikinai gyventi
skaičius išlieka panašus ir nesikreipiama dėl leidimų Lietuvoje gyventi ilgesniam nei metai laikotarpiui.
Kelios galimos priežastys gali lemti tokią tendenciją:
1. Procedūros gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje yra sudėtingos ir ilgai trunkančios (Kurk
Lietuvai, 2018);
2. Dalis atvykusiųjų nesiekia gauti leidimo gyventi Lietuvoje, nesiedami savo ateities su Lietuva ir
pasibaigus įdarbinimui, keliauja atgal į savo šalį.
Išanalizavus užsieniečių, gyvenančių ir dirbančių Lietuvoje, situaciją matoma, jog daugėjo žemos
kvalifikacijos darbuotojų, tačiau jų vidutinės draudžiamosios pajamos augo, kaip ir visų Lietuvos
gyventojų.
pav. 39 Užsieniečių samdomų darbuotojų pasiskirstymas pagal kvalifikaciją 2014 ir 2018 metais
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Lietuvoje studijuojantys užsienio piliečiai privalo gauti laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, kurį turi
atnaujinti kiekvienais metais. Daugiausia užsienio piliečių studijuoja pirmosios pakopos studijose (pav.
41). Kurk Lietuvai apklausos duomenimis, tik labai maža dalis (16 proc.) užsienio studentų dirba studijų
metu (Kurk Lietuvai, 2018). Taip pat, 84 proc. studentų nėra nei dirbę, nei atlikę praktiką Lietuvoje. 22
proc. apklaustųjų norėtų Lietuvoje ieškoti darbo, iš jų tik 1 proc. ES piliečių, 34 proc. iš NVS šalių ir 65
proc. iš trečiųjų šalių.
pav. 40 2018-2019 mokslo metais Lietuvos aukštosiose mokyklose studijavusių užsienio studentų skaičius pagal pakopą
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APIBENDRINIMAS
•

Ilgalaikiai gyventojai. Per 2014–2018 metų laikotarpį sumažėjo nuolatinių užsieniečių skaičius,
t.y. ne Lietuvos Respublikos piliečių, kurie buvo registruoti Gyventojų registre. Tai reiškia, kad
sumažėjo asmenų skaičius, kurie siekia ilgesnio nei metai buvimo Lietuvoje. Taigi nors bendras
užsieniečių skaičius Lietuvoje augo, tačiau proporcingai nedidėjo užsieniečių, likusių gyventi
Lietuvoje ilgiau nei metus, skaičius.

•

Nuolatinių užsieniečių, kurie dirbo samdomą darbą, skaičius per penkerius metus Lietuvoje
didėjo 18 proc., nuo 12,7 tūkst. (2014 m.) iki 15 tūkst. (2018 m.). Didžiausias užsieniečių
darbuotojų skaičiaus augimas Lietuvoje matomas Įrenginių ir mašinų operatorių ir surinkėjų
grupėje. Šioje grupėje dirbusių nuolatinių užsieniečių skaičius išaugo 2 kartus, nenuolatinių –
net 21 kartą. Toks samdomų darbuotojų padidėjimas galimai vyko dėl 2015 ir vėlesniais metais
patvirtinto trūkstamų profesijų darbuotojų sąrašo.

•

Vidutinis draudžiamų pajamų augimas. Vidutinis draudžiamų pajamų didėjimas užsieniečiams
per 5 metų laikotarpį yra panašus į Lietuvos gyventojų darbo užmokesčio augimą per tą patį
laikotarpį. Nuolatinių užsieniečių pajamos per 5 metų laikotarpį augo nuo 1,14 karto iki 2 kartų,
nenuolatinių - nuo 1,1 karto iki 2,48 karto, priklausomai nuo profesijų grupės.

•

Tarp dirbančiųjų samdomą darbą užsieniečių daugiausia buvo žemos kvalifikacijos profesijų
atstovų. 2018 metais tarp samdomų užsienio piliečių žemos kvalifikacijos profesijose dirbo 79
proc., aukštos kvalifikacijos darbuotojų buvo 18 proc., dar 4 proc. užsienio piliečių dirbo
nekvalifikuotais darbininkais.
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2. DARBDAVIŲ REIKALAVIMAI DARBO SKELBIMUOSE
Automatizacija, dirbtinis intelektas ir kiti ketvirtosios pramonės revoliucijos veiksniai bei procesai
stipriai keičia darbo rinką, atsiranda naujos darbo funkcijos, kurios iš dalies arba visiškai pakeičia
įvairias profesijų grupes, atitinkamai keičiasi ir kompetencijų paklausa, dėl to darbo rinkoje atsiranda
trūkstamų gebėjimų (World Economic Forum, 2018) (OECD, 2018b). Jungtinės Karalystės Inovacijų
paramos fondas (toliau – Nesta) teigia, kad specialistų įgūdžių paklausos neatitinkanti pasiūla yra viena
iš pagrindinių šios valstybės darbo rinkos problemų (Nesta, 2018).
Tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu darbo skelbimų analizė yra vis dar aktyviai vystomas laukas,
kurio vienas iš pagrindinių tikslų – suteikti naujos informacijos apie gebėjimų paklausą darbo rinkoje
bei analizuoti pokyčius laike. 2019 m. CEDEFOP pristatė atliktą 32 mln. skelbimų analizę 7-ioms
Europos Sąjungoms šalims – narėms, kurių rezultatai parengti ir paskelbti pagal priimtinus
tarptautinius klasifikatorius (CEDEFOP, 2019b). Rezultatai likusioms šalims – narėms, tame tarpe ir
Lietuvai, bus paskelbti 2020 metais. Labiausiai ieškomais įgūdžiais išskirtini: gebėjimas prisitaikyti prie
pokyčių; anglų kalbos mokėjimas; darbas komandoje; darbas kompiuteriu. Pastebima, kad minkštieji
gebėjimai kaip komandinis darbas ar bendravimas su klientais vis labiau aktualūs ir darbininkams.
Toliau vystomas įrankis jau dabar suteikia naujų žinių apie ieškomus gebėjimus Europos lygmeniu, o
ateityje suteiks vertingos informacijos apie Lietuvos darbo rinką
Vykdant darbo skelbimų analizę susiduriama su iššūkiais, duomenų analizei reikalingi technologiniai
sprendimai, trumpinantys informacijos apdorojimo laiką. Taip pat, skelbimų ir jų teksto priskyrimas
standartiniams klasifikatoriams vis dar išlieka iššūkiu, siekiant informaciją pateikti priimtinais pjūviais.
Kita vertus, darbo skelbimai galimai atspindi sparčius pokyčius darbo rinkoje (pvz. profesijų struktūra),
kurių standartiniai klasifikatoriai neapima. Dėl skirtingų surinktų skelbimų laikotarpių bei apdorojimo
metodikos, tiesioginis šios apžvalgos rezultatų palyginamumas su jau anksčiau atliktomis apžvalgomis
nėra įmanomas.
Toliau pateikiama MOSTA atlikta darbo skelbimų analizė, kurioje analizuojami darbdavių keliami
reikalavimai ieškomų darbuotojų gebėjimams, žinioms, asmeninėms savybėms ir kitiems aspektams.
Šie aspektai apibendrinti pagal 6 reikalavimų grupes bei profesijų kategorijas. Aprašoma, kokiose
profesijų kategorijose dažniausiai nurodomas tam tikro lygmens išsilavinimas. Apžvelgiama, kaip
dažnai skelbimuose yra įvardijama darbo patirtis, bendrosios savybės Apžvelgiama bendrųjų, darbo su
kompiuteriu ir kitų įgūdžių paklausa. Aprašoma, kokių užsienio kalbų žinios yra labiausiai ieškomos.
Rezultatai pagal 28 kategorijas pateikiami Priedas 1.
IMTIS
Analizės imties dydį sudarė 163,5 tūkst. darbo skelbimų. Į imtį pateko skelbimai iš portalo CVbankas.lt
2017 m. sausio mėn. – 2018 m. gruodžio mėn. laikotarpiu, kurie buvo unikalūs pagal metus ir mėnesį
bei unikalūs pagal CVbankas.lt priskirtą profesijų kategoriją. Šis portalas pasirinktas dėl didžiausio
kaupiamų skelbimų skaičiaus. Taip pat į imtį pateko tik tie darbo skelbimai, kurių siūlomos darbo vietos
adresas yra nurodytas ne užsienyje ir, kurių reikalavimų ar privalumų tekstas užrašytas lietuvių kalba.
Visgi net 44 proc. informacinių technologijų profesijų kategorijos skelbimuose nurodytų reikalavimų ar
privalumų tekstų buvo užrašyti užsienio kalba, todėl šie skelbimai irgi buvo įtraukti į analizės imtį.
Toliau pateikiamas skelbimų skaičius pagal profesijų kategorijas ir daugiausia nurodytus pareigybių
pavadinimus (lentelė 5).
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lentelė 5. Darbo skelbimų skaičius 2017–2018 m. pagal profesijų kategorijas ir dažniausius pareigybių pavadinimus.
Profesijų kategorija

Darbo
skelbimų
skaičius

Dažniausiai nurodomos pareigybių pavadinimai

Pramonė/gamyba

21315 (13%)

Gamybos darbuotojas (22 proc.), gamybos operatorius (18 proc.)

Prekyba - konsultavimas

20922 (13%)

Pardavėjas-konsultantas (45 proc.), pardavėjas (23 proc.), pardavėjaskasininkas/kasininkas (15 proc.)

Klientų aptarnavimas/paslaugos

17961 (11%)

Klientų aptarnavimo vadybininkas/specialistas (19 proc.), padavėjas (14
proc.), pardavėjas (8 proc.), valytojas (7 proc.)

Pardavimų vadyba

15146 (9%)

Pardavimų vadybininkas/vadovas (62 proc.), vadybininkas (23 proc.)

Informacinės technologijos

9791 (6%)

Programuotojas (42 proc.), IT srities specialistas (31 proc.)

Sandėliavimas

8577 (5%)

Sandėlio darbuotojas (55 proc.), prekių surinkėjas/atrinkėjas (13 proc.),
krovėjas (8 proc.)

Inžinerija/mechanika

8411 (5%)

Inžinierius (33 proc.), mechanikas (15 proc.), šaltkalvis/autošaltkalvis (14
proc.)

Transporto/logistikos vadyba

7205 (4%)

Transporto/ekspedicijos/logistikos vadybininkas (72 proc.)

Apskaita/finansai/auditas

6683 (4%)

Buhalteris (46 proc.), apskaitininkas (29 proc.), analitikas (11 proc.)

Maisto gamyba

6531 (4%)

Virėjas (50 proc.), kepėjas (18 proc.)

Statyba

6172 (4%)

Statybos projektų vadovas (37 proc.), statybininkas (8 proc.)

Administravimas/sekretoriavimas

5724 (4%)

Administratorius (64 proc.), asistentas (13 proc.)

Transporto vairavimas

4550 (3%)

Vairuotojas (84 proc.)

Energetika/elektronika

4348 (3%)

Inžinierius (23 proc.), elektrikas (19 proc.), elektromontuotojas/montuotojas
(15 proc.), projektų/darbų vadovas (13 proc.)

Vadovavimas/valdymas

4000 (2%)

Vadovas (74 proc.), direktorius (8 proc.)

Marketingas/reklama

2360 (1%)

Rinkodaros (marketingo) vadybininkas/specialistas (31 proc.), rinkodaros
(marketingo) vadovas (17 proc.), projektų vadovas (12 proc.)

Pirkimai/tiekimas

2357 (1%)

Pirkimų vadybininkas/vadovas (44 proc.), tiekimo vadybininkas (20 proc.),
komercijos/ produktų grupės vadybininkas (20 proc.)

Personalo valdymas

2276 (1%)

Personalo vadovas/vadybininkas (76 proc.), atrankų
vadybininkas/koordinatorius (8 proc.)

Medicina/sveikatos apsauga/farmacija

1576 (1%)

Veterinarijos farmacininkas/gydytojas (26 proc.), slaugytojas (16 proc.),
gydytojas (11 proc.)

Apsauga

1357 (1%)

Apsaugos darbuotojas (87 proc.)

Draudimas

1145 (1%)

Draudimo konsultantas/specialistas (72 proc.), vadybininkas (11 proc.)

Nekilnojamasis turtas

1072 (1%)

Nekilnojamojo turto brokeris (39 proc.), nekilnojamojo turto
vadybininkas/specialistas (26 proc.)

Švietimas/mokymai/kultūra

975 (1%)

Auklėtojas (31 proc.), anglų kalbos mokytojas (9 proc.), auklėtojo padėjėjas (7
proc.)

Dizainas/architektūra

774 (<1%)

Dizaineris (63 proc.), architektas (15 proc.)

Teisė

763 (<1%)

Teisininkas (75 proc.)

Eksportas

636 (<1%)

Eksporto vadybininkas/vadovas (89 proc.)

Žemės ūkis/žuvininkystė

511 (<1%)

Agronomas (19 proc.), traktorininkas (15 proc.), apželdinimo darbuotojas (9
proc.)

Žiniasklaida/viešieji ryšiai

268 (<1%)

Komunikacijos specialistas/vadovas (19 proc.), žurnalistas (18 proc.), viešųjų
ryšių specialistas (8 proc.)
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IŠSILAVINIMAS
42,9 tūkst. (26 proc.) skelbimų tekstų buvo su reikalavimu ar privalumu aukštajam mokslui. Beveik
pusėje (13-oje iš 28) nagrinėjamų profesijų kategorijų aukštasis išsilavinimas kaip reikalavimas ar
privalumas buvo nurodytas daugiau nei 40 proc. darbo skelbimų. Daugiausia aukštasis išsilavinimas
kaip reikalavimas ar privalumas buvo nurodytas šių profesijų kategorijų skelbimuose: teisė (82 proc.),
pirkimai/tiekimas (71 proc.), eksportas (66 proc.), apskaita/finansai/auditas (63 proc.), draudimas (62
proc.). Tiksli dalis skelbimų, kuriuose ieškoma darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu, gali būti aukštesnė,
nes kai kuriuose skelbimuose buvo įvardijama tik sritis be išsilavinimo lygmens, pvz. „išsilavinimas
finansų srityje“. Net 52 proc. teisės kategorijos skelbimų kaip reikalavimas ar privalumas buvo
nurodytas aukštasis universitetinis išsilavinimas (lentelė 6).
Aukštesnysis išsilavinimas kaip reikalavimas ar privalumas santykinai daugiausia buvo nurodytas
draudimo (42 proc.) ir apskaitos/finansų/audito (23 proc.) kategorijų darbo skelbimuose, panašiai
profesinis išsilavinimas daugiausia nurodytas draudimo (35 proc.), vidurinis išsilavinimas – prekybos konsultavimo (24 proc.), pagrindinis išsilavinimas – apsaugos (36 proc.) kategorijos skelbimuose.
lentelė 6. Profesijų kategorijos, kurių darbo skelbimų tekstuose aukštasis išsilavinimas buvo dažniausiai nurodomas kaip
reikalavimas ar privalumas.
Aukštasis
išsilavinimas

Kiti išsilavinimo lygiai, kurie nurodyti bent 5 proc.
atitinkamos kategorijos skelbimų

Teisė

82%

universitetinis (52 proc.)

Pirkimai/tiekimas

71%

aukštesnysis (15 proc.), universitetinis (8 proc.)

Eksportas

66%

aukštesnysis (14 proc.), universitetinis (9 proc.)

Apskaita/finansai/auditas

63%

aukštesnysis (23 proc.), universitetinis (14 proc.)

Draudimas

62%

aukštesnysis (41 proc.), profesinis (35 proc.),
universitetinis (12 proc.), neuniversitetinis (6 proc.)

Personalo valdymas

54%

aukštesnysis (9 proc.), universitetinis (9 proc.)

Vadovavimas/valdymas

50%

aukštesnysis (18 proc.), universitetinis (9 proc.), vidurinis
(7 proc.)

Žiniasklaida/viešieji ryšiai

49%

universitetinis (17 proc.)

Administravimas/sekretoriavimas

48%

aukštesnysis (19 proc.), universitetinis (8 proc.)

Marketingas/reklama

45%

aukštesnysis (8 proc.), universitetinis (5 proc.)

Transporto/logistikos vadyba

44%

aukštesnysis (19 proc.)

Pardavimų vadyba

44%

aukštesnysis (18 proc.)

Energetika/elektronika

41%

aukštesnysis (20 proc.), profesinis (14 proc.),
universitetinis (7 proc.), neuniversitetinis (7 proc.)

Profesijų kategorija

DARBO PATIRTIS
Darbo patirtis kaip reikalavimas ar privalumas skelbimuose dažniausiai buvo nurodoma taip: panašaus
ar analogiško darbo patirtis, patirtis konkrečioje srityje (pvz.: teisės, vadovavimo), patirtis dirbant su
programomis (pvz.: Microsoft Office, SQL). 107,4 tūkst. (66 proc.) skelbimų turėjo darbo patirties
reikalavimą ar privalumą. Daugiausia patirtis darbo skelbimuose kaip reikalavimas ar kaip privalumas
buvo nurodoma: eksporto (90 proc.), vadovavimo/valdymo (87 proc.), informacinių technologijų (84
proc.), energetikos/elektronikos (82 proc.) ir kitų kategorijų darbo skelbimuose (pav. 41).
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Kai kuriuose skelbimuose patirtis buvo nurodoma metais. Daugiausia profesijų kategorijų skelbimuose
kaip reikalavimas ar privalumas įvardinama 2 metų darbo patirtis, o žiniasklaidos/viešųjų ryšių ir
švietimo/mokymų/kultūros – 3 metų darbo patirtis (pav. 42).
pav. 41. Skelbimų, kuriuose patirtis buvo nurodyta kaip reikalavimas ar privalumas dalis nuo profesijų kategorijos skelbimų
skaičiaus.
Eksportas
Vadovavimas/valdymas
Informacinės technologijos
Energetika/elektronika
Apskaita/finansai/auditas
Inžinerija/mechanika
Marketingas/reklama
Statyba
Žiniasklaida/viešieji ryšiai
Personalo valdymas
Maisto gamyba
Draudimas
Teisė
Pardavimų vadyba
Dizainas/architektūra
Pirkimai/tiekimas
Medicina/sveikatos apsauga/farmacija
Transporto/logistikos vadyba
Pramonė/gamyba
Administravimas/sekretoriavimas
Sandėliavimas
Transporto vairavimas
Klientų aptarnavimas/paslaugos
Žemės ūkis/žuvininkystė
Prekyba - konsultavimas
Švietimas/mokymai/kultūra
Nekilnojamasis turtas
Apsauga

90%
87%
84%
82%
81%
79%
78%
78%
76%
74%
73%
73%
73%
73%
70%
70%
67%
67%
59%
58%
57%
55%
54%
53%
52%
49%
48%
34%

Dalis nuo visų kategorijos skelbimų skaičiaus

pav. 42. Profesijų kategorijos, kuriose 1 arba daugiau metų patirtis buvo dažniausiai nurodoma darbo skelbimuose kaip
reikalavimas ar privalumas.
25%
20%
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1 metų patirtis

2 metų patirtis

3 metų patirtis
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SAVYBĖS
Daugiausia darbo skelbimuose kaip reikalavimas ar privalumas buvo nurodomos tokios savybės kaip
atsakingumas, iniciatyvumas, komunikabilumas, kruopštumas, kūrybiškumas, orientacija į rezultatą,
savarankiškumas ir sąžiningumas.
Daugiau nei pusėje (19 iš 28) profesijų kategorijų, atsakingumas kaip reikalavimas ar privalumas buvo
nurodytas daugiau nei 30 proc. darbo skelbimų. Daugiausia ši savybė buvo nurodoma šiose
kategorijose: apsauga (64 proc.), maisto gamyba (60 proc.), sandėliavimas (60 proc.), pramonė/gamyba
(54 proc.), žemės ūkis/žuvininkystė (52 proc.).
Kūrybiškumas kaip reikalavimas ar privalumas buvo nurodytas daugiau nei 30 proc. šių profesijų
kategorijų skelbimų: žiniasklaida/viešieji ryšiai (44 proc.), dizainas/architektūra (33 proc.),
marketingas/reklama (32 proc.), švietimas/mokymai/kultūra (32 proc.). Iniciatyvumas kaip
reikalavimas ar privalumas daugiausia buvo nurodomas šių kategorijų skelbimuose: draudimas (50
proc.), personalo valdymas (35 proc.), marketingas/reklama (31 proc.).
Savarankiškumas kaip reikalavimas ar privalumas daugiausia buvo nurodomas nekilnojamojo turto (51
proc.), pirkimų/tiekimo (34 proc.) ir teisės (31 proc.), o kruopštumas - apskaitos/finansų/audito (45
proc.), administravimo/sekretoriavimo (33 proc.), sandėliavimo (31 proc.) darbo skelbimuose.
Sąžiningumas kaip reikalavimas ar privalumas dažniausiai buvo įvardijamas maisto gamybos (44 proc.)
ir prekybos/konsultavimo (37 proc.) profesijų kategorijų darbo skelbimuose. Vadovavimo/valdymo
profesijų kategorijos skelbimuose dažnai kaip reikalavimas ar privalumas buvo nurodoma orientacijos
į rezultatą (37 proc.) savybė, aktyvumo savybė (36 proc.) buvo nurodoma draudimo kategorijos
skelbimuose, o apsaugos profesijų kategorijoje skelbimuose kaip reikalavimas ar privalumas buvo
įvardijama nepriekaištinga reputacija (31 proc.).
pav. 43. Dažniausiai reikalaujamų 3 savybių pasiskirstymas pagal profesijų kategorijas.
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Medicina/sveikatos…

10%
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ĮGŪDŽIAI
Bendravimo įgūdžiai kaip reikalavimas ar privalumas dažniausiai buvo nurodomi draudimo (58 proc.),
prekybos/konsultavimo (33 proc.), nekilnojamojo turto (31 proc.), švietimo/mokymų/kultūros (31
proc.), eksporto (30 proc.) ir kitų kategorijų skelbimuose. Derybų įgūdžiai kaip reikalavimas ar
privalumas dažniausiai buvo nurodomi draudimo (41 proc.), eksporto (38 proc.), pirkimų/tiekimo (36
proc.), pardavimų vadybos (30 proc.) skelbimuose.
Darbo su kompiuteriu įgūdžiai kaip reikalavimas ar privalumas buvo nurodyti net 74 proc. draudimo ir
58 proc. administravimo/sekretoriavimo kategorijų skelbimų. Kai kuriose kategorijose buvo įvardijami
konkretūs reikalavimai ar privalumai, pavyzdžiui, dizaino/architektūros kategorijoje net 68 proc.
skelbimų tekstuose buvo nurodomi įgūdžiai dirbant su dizaino/architektūros srities programomis,
dažniausiai Adobe Photoshop (30 proc.), AutoCAD (26 proc.), Corel Draw (23 proc.) programos. Beveik
pusėje (49 proc.) apskaitos/finansų/audito kategorijos skelbimų buvo nurodyti įgūdžiai dirbant su
apskaitos/buhalterinės apskaitos programomis, taip pat darbas su Microsoft Excel (27 proc.), Microsoft
Office (19 proc.), Navision (10 proc.) programomis. Įgūdis dirbti su Microsoft Office kaip reikalavimas
ar privalumas buvo nurodytas 24 proc. energetikos/elektronikos kategorijos darbo skelbimų, o su
Microsoft Excel – 24 proc. pirkimų teikimų kategorijos skelbimų.
Informacinių technologijų kategorijos skelbimuose buvo dažniausiai nurodomi konkrečių
programavimo kalbų ir kitų darbui su kompiuterių skirtų programų pavadinimai, 33 proc. skelbimų
buvo nurodomas įgūdis dirbant su SQL, 27 proc. – su Java/JavaScript (pav. 44).
pav. 44. Daugiausia kaip reikalavimas ar privalumas nurodyti darbui su kompiuteriu skirtų programų įgūdžiai informacinių
technologijų profesijų kategorijos skelbimuose.

SQL/MySQL/NoSQL/PostgresSQL

33%

JavaSript/Java

27%

PHP

18%

HTML

17%

CSS

Git

C/C++/C#

Linux

16%

13%

12%

11%

Apskaitos/finansų/audito kategorijoje kaip reikalavimas ar privalumas teisės aktų išmanymas buvo
įvardijamas 22 proc. skelbimų, o personalo valdymo kategorijos 25 proc. skelbimų tekstuose buvo
nurodytas planavimo įgūdis, 17 proc. – darbo/kitų teisės aktų išmanymas. Apsaugos kategorijos
skelbimuose kaip reikalavimas ar privalumas išvardinti: geras fizinis (27 proc.) ir geras psichologinis
(24 proc.) pasirengimas. Žiniasklaidos/viešųjų ryšių kategorijos 21 proc. skelbimų buvo nurodomi
tekstų kūrimo/redagavimo įgūdžiai.
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UŽSIENIO KALBOS
Anglų kalba, palyginus su kitomis užsienio kalbomis, buvo dažniausiai (33 proc.) nurodoma kaip
reikalavimas ar privalumas skelbimų tekstuose. Daugiausia anglų kalba buvo nurodoma šiose profesijų
kategorijose: eksportas (89 proc. skelbimų), pirkimai/tiekimas (79 proc. skelbimų),
transporto/logistikos vadyba (72 proc. skelbimų), teisė (71 proc. skelbimų). Daugiau nei 60 proc.
skelbimuose anglų kalba kaip reikalavimas ar privalumas buvo nurodoma šiose profesijų kategorijose:
administravimas/sekretoriavimas, žiniasklaida/viešieji ryšiai, marketingas/reklama ir daugiau nei 45
proc.: informacinės technologijos, personalo valdymas, apskaita/finansai/auditas, pardavimų vadyba,
vadovavimas/valdymas.
Rusų kalba kaip reikalavimas ar privalumas daugiausia buvo nurodoma šių kategorijų skelbimuose:
transporto/logistikos vadyba (66 proc.) , eksportas (47 proc.), teisė (45 proc.), pirkimai/tiekimas (44
proc.).
Penkiose
profesijų
kategorijose
(administravimas/sekretoriavimas,
eksportas,
pirkimai/tiekimas, teisė, transporto/logistikos vadyba) bent viena užsienio kalba, be anglų ir rusų, kaip
reikalavimas ar privalumas buvo nurodoma bent 5 proc. skelbimų (pav. 45).
pav. 45. Užsienio kalbų, kurios buvo nurodytos bent 5 proc. skelbimų, pasiskirstymas pagal profesijų kategorijas.
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0%
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vokiečių k.

KITI REIKALAVIMAI - PAŽYMĖJIMAI
Apsaugos kategorijos skelbimuose kaip reikalavimas ar privalumas buvo nurodomas apsaugos
darbuotojo pažymėjimas (36 proc.). Sandėliavimo srityje 37 proc. skelbimų buvo įvardijamas
elektrokrautuvo/autokrautuvo vairuotojo pažymėjimo turėjimas.
Vairuotojo pažymėjimas (daugiausia „B“ kategorijos), neatsižvelgiant į transporto vairavimo kategorijos
skelbimus, daugiausia kaip reikalavimas ar privalumas buvo nurodomas energetikos/elektronikos (48
proc.), nekilnojamojo turto (43 proc.) ir pardavimo vadybos (38 proc.) kategorijų darbo skelbimuose
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(pav. 46). Nuosavo automobilio turėjimas buvo įvardinamas net 37 proc. nekilnojamojo turto
kategorijos skelbimų. Transporto vairavimo profesijų kategorijoje „C“ kategorijos vairuotojo
pažymėjimas buvo nurodomas 28 proc. , „B“ kategorijos - 27 proc., „CE“ – 24 proc. skelbimų.
pav. 46. Profesijų kategorijos, kuriose vairuotojo pažymėjimas buvo dažniausiai nurodomas kaip reikalavimas ar privalumas
darbo skelbimuose.

48%
43%
38%

36%

36%

34%
27%

26%

Tolimesnis darbas gerinant darbo skelbimų surinkimą, jų apdorojimą bei rezultatų pateikimą turi keletą
svarbių perspektyvų. Pirmiausia, siekis atsiriboti nuo standartinių klasifikatorių gali padėti laiku
pastebėti naujus gebėjimus ir įgūdžius bei sukurti dinamišką jų taksonomiją. Istorinių skelbimų analizė
gali padėti identifikuoti gebėjimų raidą bei pokyčius praeityje, tuo pačiu – pastebėti aukštas raidos
perspektyvas turinčius gebėjimus. Darbo skelbimų rezultatai gali prisidėti siekiant atsakyti į klausimą,
kokie gebėjimai ir žinios užtikrins tvarų valstybės ekonominį, socialinį augimą bei prisidės prie geresnės
asmens savirealizacijos. Taip pat, skelbimų rezultatai turi perspektyvą papildyti jau egzistuojančią
darbo rinkos informaciją detaliais elementais, kurie suteiktų žinių ne tik sprendimų priėmėjams, bet ir
mokymo programų tiekėjams, darbdaviams, darbo ieškantiesiems ar karjeros kryptis besirenkantiems
asmenims.
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APIBENDRINIMAS
•

Išsilavinimas. Aukštasis išsilavinimas kaip reikalavimas ar privalumas buvo nurodytas 26 proc.
visų skelbimų, daugiausia – teisės (82 proc.), pirkimų/tiekimo, eksporto (66 proc.),
apskaitos/finansų/audito (63 proc.) skelbimuose. Dalyje skelbimų išsilavinimas pateikiamas be
nurodyto konkretaus švietimo lygmens, įvardinant tik sritį (pvz. finansų srities išsilavinimas).

•

Darbo patirtis buvo ieškoma 66 proc. visų skelbimų, dažniau eksporto, vadovavimo/valdymo,
informacinių technologijų, energetikos/elektronikos profesijų kategorijose. Dalyje skelbimų
ieškoma darbo patirtis nurodyta metais, dažniausiai - 2 metų darbo patirtis. 3 metų patirtis
dažniau ieškota žiniasklaidos/viešųjų ryšių ir švietimo/mokymų/kultūros skelbimuose.

•

Savybės. Dažniausia skelbimuose nurodoma savybė – atsakingumas, daugiausia: apsaugos,
maisto gamybos, sandėliavimo kategorijose. Savarankiškumas buvo nurodomas nekilnojamojo
turto, iniciatyvumas – draudimo, kruopštumas – apskaitos/finansų/audito, kūrybiškumas –
žiniasklaidos/viešųjų ryšių kategorijos skelbimuose.

•

Įgūdžiai. Bendravimo įgūdžiai daugiausia buvo nurodomi draudimo, prekybos/konsultavimo,
nekilnojamojo turto,
darbo komandoje - draudimo, transporto/logistikos, vadybos
skelbimuose. Darbui su kompiuteriu skirtų SQL ir Java/JavaScript programų įgūdžiai daugiausia
buvo įvardijami informacinių technologijų skelbimuose, Adobe Photoshop, AutoCAD dizaino/architektūros, Microsoft Excel - apskaitos/finansų/audito ir pirkimų/tiekimo
skelbimuose.

•

Užsienio kalbos. Daugiausia darbo skelbimuose nurodoma užsienio kalba – anglų. Daugiausia ši
kalba buvo įvardijama eksporto, pirkimų/tiekimo, transporto/logistikos vadybos, teisės
skelbimuose.

•

Pažymėjimai. „C“, „B“ ir „CE“ kategorijų vairuotojų pažymėjimai buvo daugiausia įvardijami
transporto vairavimo profesijų kategorijų skelbimų tekstuose. Kitose profesijų kategorijose
vairuotojo pažymėjimas (dažniausia – „B“ kategorijos) daugiausia buvo nurodomas
energetikos/elektronikos, nekilnojamojo turto ir pardavimo vadybos kategorijų darbo
skelbimuose.

•

Toliau vystoma darbo skelbimų analizė turi keletą svarbių perspektyvų, susijusių su, pirmiausia,
geresniu darbo ieškančiųjų, darbdavių, kitų asmenų informavimu apie gebėjimų poreikį darbo
rinkoje. Istorinė skelbimų analizė gali padėti ištirti gebėjimų raidą, tuo pačiu ir įvertinti tolesnės
raidos potencialą turinčius gebėjimus. Tokia informacija gali reikšmingai prisidėti prie
strateginių sprendimų, reikalingų užtikrinti tvarų valstybės ekonominį, socialinį augimą bei
prisidėti prie sklandesnės asmens savirealizacijos bei mokymosi visą gyvenimą.

63

3. DARBUOTOJŲ PAKLAUSA LIETUVOJE 2018–2022
2016 ir 2017 m. stebėti emigracijos rodikliai, siekę atitinkamai 50,3 ir 47,9 tūkst. asmenų per metus,
2018 m. susitraukė – iš Lietuvos emigravo apie 32,2 tūkst. asmenų (LSD, 2019). 2010 m. gausiausia
grupė, sudariusi žmogiškuosius išteklius buvo 40–49 m. gyventojai, tačiau jau 2016 m. didžiausią esamų
ŽI grupę sudarė 50–59 m. amžiaus karta (MOSTA, 2018b). 2007 m., iki kriziniu laikotarpiu, Lietuvoje
užimtųjų skaičius siekė 1451,5 tūkst. gyventojų, 2018 m. išliko vis dar 5 proc. mažesnis, apie 1374,7
tūkst. (LSD, 2019). Šie ir kiti veiksniai, keičiantys darbo vietų struktūrą darbo rinkoje, indikuoja rinkoje
reikalingų gebėjimų ir žinių kaitą. Siekiant laiku reaguoti į galimus struktūrinius profesijų darbo rinkoje
pokyčius, reikalinga prognozuoti darbo rinkos paklausą bei pasiūlą. Žmogiškojo kapitalo pokyčiai kaip,
pavyzdžiui, naujų žinių ir gebėjimų formavimas formaliose švietimo programose, ir jų įsiliejimas į darbo
rinką gali užtrukti keletą metų. Tokioms gebėjimų politikos sritims kaip užimtųjų ar bedarbių
perkvalifikavimas taip pat ypatingai svarbi informacija apie galimą darbo jėgos struktūros pasikeitimą.
Migracijos klausimams, darbuotojų iš užsienio pritraukimo politikai spręsti reikalinga informacija apie
gebėjimus ir žinias, kurias turinčių darbuotojų vidaus rinkoje jau trūksta ar truks netolimoje ateityje.
Remiantis organizacijų tyrimais, Lietuvos užimtumui prognozuojami skirtingi scenarijai, kuriuos
vienijanti mintis – užimtųjų skaičius Lietuvoje mažės. CEDEFOP prognozuoja, kad iki 2030 metų,
lyginant su 2016 m. situacija, Lietuvoje gyventojų užimtumas sumažės 2 proc., o bendras užimtųjų
skaičius sieks apie 1 mln. 375 tūkst. asmenų (CEDEFOP, 2018). Prognozuojama, jog užimtųjų dalis
pradės trauktis jau nuo 2021 metų, o 2016–2030 metų laikotarpyje bus sukurta apie 827 tūkst. darbo
vietų, kurias beveik visais atvejais lems esamų darbuotojų pakeitimas. Apie 43 proc. šių darbo vietų bus
priskiriamos aukštai, 51 proc. – vidutinei, 5 proc. – žemai kvalifikacijai. Atkreipti reikėtų dėmesį į tai, jog
CEDEFOP prognozėms pateikti naudojamas ISCED, o MOSTA – LPK (ISCO) klasifikatoriai. Lietuvos
bankas prognozuoja, jog jau 2020 metais reikėtų tikėtis užimtųjų skaičiaus mažėjimo, bendras užimtųjų
skaičius bus apie 0,3 proc. mažesnis nei 2019 metais (Lietuvos bankas, 2018). Tokios prognozės
patvirtina, jog sprendimams, kuriuos priimti reikia jau dabar, reikalingos sektorių bei profesijų analizės
ir prognozės, galinčios indikuoti ne tik silpnas, bet ir stiprias, augimo potencialą turinčias vietas.
Siekiant prisidėti prie žinojimo apie laukiančius pokyčius didinimo ir informacijos, reikalingos
sprendimams priimti, MOSTA parengė 2018 m. samdomų darbuotojų paklausos prognozes,
preliminariai nurodančias, kokią dalį esamų samdomų darbuotojų per artimiausius penkerius metus
reikės pakeisti dėl tokių priežasčių kaip išėjimas į senatvės pensiją, migracija, mirtingumas (pakeitimas)
bei atitinkamo ekonominės veiklos sektoriaus augimas ar traukimasis (plėtra). Analizuojant rezultatus,
svarbiausia atkreipti dėmesį į prognozuojamą tendenciją, pateiktus skaičius vertinti kaip preliminarius,
o siekiant interpretuoti ir suvokti bendrą darbo rinkos paveikslą ateinančių penkerių metų laikotarpyje
– remtis papildomais informacijos šaltiniais.
Rengiant prognozes daromos prielaidos, jog tarptautinė neto emigracija (toliau – migracija) 2018–2022
m. išliks tokia pati, kaip 2018 metais. Migracijos tikimybės yra vienodos tarp visų darbingo amžiaus
samdomų darbuotojų. Tikimybė išeiti į senatvės pensiją apskaičiuojama remiantis istoriniais
duomenimis, atsižvelgiant į darbuotojų amžių, lytį, sektorių ir profesiją. Mirtingumo tikimybė
apskaičiuojama darant prielaidą, jog mirtingumo tendencijos nesikeis ir bus vienodos tos pačios
amžiaus grupės ir lyties asmenims bei nepriklausomos nuo sektoriaus ar profesijos. Dėl skaičiavimo
metodologijos migracijos veiksnys apibendrinamas kartu su darbuotojų mirtingumu. Kitas prielaidas ir
detalią skaičiavimo metodiką galima rasti šios apžvalgos Metodikos skyriuje pateikiamame dokumente.
Toliau šiame skyriuje pateikiama įvertinta Lietuvos darbo rinkos darbuotojų paklausa 2018–2022
metams. Paklausos rezultatai pateikiami pagal profesijų grupes ir ekonomikos sektorius. Rezultatai
apžvelgiami atskirai pagal paklausą lemiančius darbuotojų pakeitimo veiksnius ir sektorių plėtrą.
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PAKLAUSA PAGAL PROFESIJŲ GRUPES
Prognozuojama, kad 2018–2022 metų laikotarpyje dėl darbuotojų pakeitimo ar sektorių plėtros reikės
apie 105 tūkst. naujų samdomų darbuotojų, iš kurių 48 proc. sudarys aukštos, 40 proc. – žemos
kvalifikacijos, dar 12 proc. – nekvalifikuoti darbininkai. Net 95 proc. visų šių reikalingų naujų darbuotojų
nulems jau dirbančiųjų pakeitimas ir tik 5 proc. – plėtra. Tokį dirbančiųjų pakeitimą nulems migracija ir
mirtingumas, kiek mažiau – užimtųjų senėjimas.
Tarp devynių pagrindinių Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupių, aukščiausia numatoma paklausa
2018–2022 m., lyginant su 2018 dirbusiųjų skaičiumi, bus Vadovų (9,8 proc.) bei Specialistų (9,2 proc.)
grupėms (pav. 47). Žemiausia preliminari paklausa numatoma Kvalifikuotiems žemės, miškų ir
žuvininkystės ūkio darbuotojams (6,2 proc.) bei Paslaugų sektoriaus darbuotojams ir pardavėjams (6,7
proc.). Kitoms pagrindinėms profesijų grupėms taip pat numatoma teigiama, apie 8,3–8,6 proc. siekianti
paklausa. Apibendrinus profesijų grupes, numatoma naujų aukštos kvalifikacijos darbuotojų paklausa
galimai sieks 9,2 proc., žemos kvalifikacijos darbuotojų paklausa sieks 7,9 proc., nekvalifikuotų
darbininkų – apie 8,6 proc.
pav. 47. Prognozuojamas 2018 m. darbuotojų skaičiaus pokytis pagal pakeitimo ir plėtros paklausą 2018–2022 metų
laikotarpyje pagal pagrindines LPK grupes.

1 - Vadovai

0.9%

2 - Specialistai

0.9%

3.5%
3.8%

3 - Technikai ir jaunesnieji specialistai

0.7%

4 - Tarnautojai

0.7%
0.3%

5 - Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai
6 - Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio
darbuotojai
7 - Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

-0.2%

8 - Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

-0.3%

-2.0%
Plėtra

0.0%
0.0%

Pakeitimas dėl senatvės pensijos

4.5%

2.9%

4.7%

3.4%
1.8%

-1.1% 1.6%

9 - Nekvalifikuoti darbininkai

5.4%

4.5%
4.6%
5.7%

2.8%

5.8%

2.4%

6.2%

3.6%
2.0%

4.9%
4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

Pakeitimas dėl mirtingumo ir migracijos

12.0%
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lentelė 7. Prognozuojamas naujų reikalingų darbuotojų skaičius 2018–2022 m. pagal plėtros ir pakeitimo paklausą ir
pagrindines LPK grupes

Plėtros
paklausa

Pakeitimo
paklausa

1 Vadovai

1156

11698

12854

2 Specialistai

2821

27186

30007

3 Technikai ir jaunesnieji specialistai

630

6808

7438

4 Tarnautojai

409

4501

4911

5 Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

482

10845

11327

6 Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio
darbuotojai

-88

566

479

7 Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

-268

13562

13295

8 Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

-381

13008

12627

42

12359

12401

4805
(5 proc.)

100534
(95 proc.)

105339
(100 proc.)

LPK Pagrindinė grupė

9 Nekvalifikuoti darbininkai
Iš viso:

Pakeitimo ir plėtros
paklausos suma

50300
(48 proc.)

42638
(40 proc.)

12401
(12 proc.)

AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTAI
2018 m. aukštos kvalifikacijos darbuotojai (Vadovai, Specialistai, Technikai ir jaunesnieji specialistai),
sudarė apie 44 proc. (546 tūkst.) visų Lietuvoje dirbusių samdomų darbuotojų. Bendra šios grupės
paklausa naujiems darbuotojams 2018–2022 metais sieks apie 9,2 proc. – per ateinančius penkerius
metus reikės tokios dalies arba apie 50,3 tūkst. naujų darbuotojų. Svarbu pastebėti, kad numatoma šios
grupės profesijų plėtra bus gan nuosaiki, siekianti apie 0,8 procento. Didžiausią dalį bendros paklausos
visgi sudarys darbuotojų pakeitimas. Demografinės problemos ir visuomenės senėjimas lems bendrą
šių profesijų paklausą.
Didžiausia paklausa naujiems darbuotojams bus stebima vadovų grupėje (9,8 proc. arba 12,8 tūkst).
Kiek mažesnė paklausa, siekianti apie 9,2 proc. 2018 m. dirbusiųjų, bus stebima gausiausioje aukštos
kvalifikacijos darbuotojų – specialistų – grupėje. Specialistai sudaro apie 60 proc. visų aukštos
kvalifikacijos darbuotojų ir atitinkamai apie 26 proc. visų samdomų darbuotojų. Specialistams
priskiriamoms profesijoms ir darbo funkcijoms atlikti reikalingos plačios teorinės srities žinios,
praktiniai gebėjimai, problemų sprendimas ir kiti gebėjimai. Nuosaikiausia naujų darbuotojų paklausa
prognozuojama mažiausioje, technikų ir jaunųjų specialistų, grupėje (8,3 proc. arba 7,4 tūkst. asmenų).
Iš viso aukštos kvalifikacijos grupes sudaro 207 profesijų pogrupiai – tai smulkiausias šios analizės
prognozės lygmuo. 181 pogrupiui prognozuojamas darbuotojų pakeitimas siekia 10 ir daugiau
darbuotojų. Svarbu pastebėti, kad nors daliai profesijų pogrupių stebima neigiama darbo vietų plėtra,
bendra pakeitimo ir plėtros paklausa visuose aukštos kvalifikacijos profesijų pogrupiuose yra teigiama.
Žema paklausa (4–8 proc.) prognozuojama 42 pogrupiams, kuriuos sudarys apie 21 proc. visų aukštos
kvalifikacijos darbuotojų. Gausiausi profesijų pogrupiai: Reklamos ir rinkodaros specialistai (LPK
2431); Pardavimo ir rinkodaros vadovai (LPK 1221); Vadybos ir organizavimo analitikai (LPK 2421).
Vidutinė paklausa (8–13 proc.) prognozuojama 112 pogrupių. Tai didžiausia grupė, kurią sudarys apie
68 proc. visų aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Gausiausi profesijų pogrupiai: Įmonių, įstaigų ir
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organizacijų vadovai (LPK 1120); Buhalteriai (LPK 2411); Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
(LPK 2330); Politikos ir administravimo specialistai (LPK 2422); Slaugos specialistai (LPK 2221).
Aukšta paklausa (13–20 proc.) prognozuojama 27 pogrupiams, tačiau čia darbuotojai sudarys tik apie
12 proc. visų aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Nors grupė ir mažiausia, į ją patenkančioms profesijoms
prognozuojamos tendencijos bus skaudžiausios – reikalingų naujų darbuotojų paklausa bus aukščiausia
visoje aukštos kvalifikacijos darbuotojų grupėje, kai kur – ir tarp visų profesijų. Gausiausi profesijų
pogrupiai: Gydytojai specialistai (LPK 2212); Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai (LPK
2622); Bendrosios praktikos gydytojai (LPK 2211); Archyvų ir muziejų specialistai (LPK 2621).
Šioms trims pagrindinėms profesijų grupėms formaliai priskiriami 3 ir 4 kvalifikacijų lygmenys.
Trečiojo kvalifikacijų lygmens profesijoms (technikams ir jaunesniesiems specialistams) reikalingos
žinios ir gebėjimai, įgaunami baigus 1–3 metų aukštosios mokyklos studijas, o ketvirtosios
(specialistams ir dalinai vadovams) – baigus 3–6 metų trukmės aukštosios mokyklos studijas.
Ketvirtajam kvalifikacijų lygmeniui priskiriamų profesijų funkcijoms atlikti reikalingi sudėtingų
problemų sprendimo, nagrinėjimo gebėjimai bei plačios specifinės srities teorinės ir praktinės žinios
(LPK, 2018).
Aukštos kvalifikacijos profesijų paklausa yra svarbi formuojant bendrojo ugdymo, profesinio mokymo,
aukštųjų mokyklų programų pasiūlą. Jau minėti 3 ir 4 kvalifikacijų lygmens gebėjimai ir srities žinios
įgaunami pirmosios ir aukštesnių pakopų studijų programose, vykdomose kolegijose ir universitetuose.
Siekiant spręsti ateities darbo rinkos struktūros problemas, reikalinga laiku įgyvendinti pokyčius ne tik
šioje, bet ir kitose švietimo sistemos grandyse, kurios užtikrina nuoseklų gebėjimų ir žinių ugdymą.
Pokyčiai formaliose švietimo programose darbo rinkoje atspindimi tik po keleto metų, priklausomai nuo
programų trukmės. Pavyzdžiui, keičiant tam tikros studijų programos turinį įgyjamų žinių ir gebėjimų
atžvilgiu ar reikšmingai padidinus/ sumažinus tam tikros krypčių grupės studentų skaičių, šie asmenys
gebėjimus pritaikys ir į darbo rinką įsilies po 3–4, ar net daugiau, metų.
Remiantis pateikta analize, itin aukšta paklausa prognozuojama, pavyzdžiui, gydytojams specialistams,
bendrosios praktikos gydytojams, kurių rengimas užtrunka dažnu atveju 8 ar ir daugiau metų, tad
siekiant spręsti darbuotojų pakeitimo iššūkius, kurių nesprendžia švietimo sistemoje jau rengiami
studentai, reikalingi kiti, mažiau laikui imlūs sprendimai. Remiantis ankstesniame skyriuje pateikta
analize, nuosekliai mažėjantis studentų skaičius dėl negausių kartų lems ir toliau mažėjantį absolventų,
galimai kasmet į darbo rinką įsiliesiančių, skaičių (pav. 19). Jau šiemet, 2018–2019 m. m. studijas
baigsiančių ir toliau mokslų netęsiančių absolventų, tikėtina, bus apie 24,6 tūkst., dar kitąmet – apie 22,8
tūkst. Vertinant kiekybiškai, siekiant pakeisti apie 50,3 tūkst. aukštos kvalifikacijos darbuotojų,
rengiamų studentų skaičius – pakankamas, tačiau toks apibendrinimas neapima kitų aspektų – dalis
absolventų po studijų dar tik kaupia darbo patirtį, tęsia studijas. Siekiant pakeisti 12,8 tūkst. vadovų
reikalinga darbo patirtis, tad tikėtis, kad absolventai iškart užims šias darbo vietas, nereikėtų. Bendrai
vertinant darbo vietų užpildymą reikėtų atsižvelgti į darbuotojų rotaciją bei karjerą įmonių viduje,
įmonių optimizavimą bei kitus procesus.
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lentelė 8. 10 aukštos kvalifikacijos profesijų pogrupių, kuriems prognozuojama naujų darbuotojų paklausa 2018/22 m.
laikotarpyje bus aukščiausia. Pateikiami tik tie pogrupiai, kuriems naujų reikalingų darbuotojų skaičius yra 10 ir daugiau.
Pakeitim
o ir
plėtros
paklausa,
iš viso

Pakeitim
as dėl
senatvės
pensijos

Pakeitim
as dėl
mirtingu
mo ir
migracijo
s

Plėtros
paklausa

Naujų
darbuoto
jų
skaičius

2655 Aktoriai

18,0%

7,3%

4,4%

6,4%

57

1113 Seniūnai

17,5%

11,7%

6,4%

-0,5%

93

1111 Teisės aktų leidėjai

17,5%

11,4%

6,2%

-0,1%

56

2621 Archyvų ir muziejų specialistai

16,9%

7,5%

4,2%

5,2%

305

15,9%

6,6%

4,4%

4,9%

687

15,7%

6,6%

4,5%

4,6%

85

15,4%

12,0%

4,6%

-1,1%

58

15,3%

5,2%

4,6%

5,5%

213

15,1%

4,3%

5,0%

5,8%

221

15,0%

5,6%

5,0%

4,5%

134

Profesijos pogrupis

2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos
specialistai
2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
3142 Žemės ūkio technikai
2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir
atlikėjai
2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų
vadovai

ŽEMOS KVALIFIKACIJOS DARBUOTOJAI
Kvalifikuotų darbininkų profesijoms priskiriami penki pagrindiniai Lietuvos profesijų klasifikatoriaus
pogrupiai (4–8). Kvalifikuoti darbininkai, kaip ir aukštos kvalifikacijos darbuotojai, 2018 m. sudarė apie
44 proc. (543 tūkst.) Lietuvos darbo rinkoje dirbusių samdomų darbuotojų, o gausiausia kvalifikuotų
darbininkų grupė – paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai.
Prognozuojama, jog 2018–2022 m. preliminariai reikės apie 42 tūkst. naujų žemos kvalifikacijos
darbuotojų ir tai sudarys apie 7,9 proc. 2018 metais dirbusiųjų. Plėtra, palyginti su aukštos kvalifikacijos
specialistų grupėmis, bus gerokai mažesnė ir sieks apie 0,03 proc. 2018 m. dirbusiųjų. Tačiau kaip ir
aukštai kvalifikacijai, naujų darbuotojų paklausą labiausiai lems esamų darbuotojų pakeitimas, dažniau
dėl migracijos ir mirtingumo. Šią grupę sudaro vidutiniškai jaunesni asmenys nei aukštos kvalifikacijos
specialistų, tad natūralu, jog dėl išėjimo į senatvės pensiją reikės pakeisti mažesnę dalį 2018 m.
dirbančiųjų - apie 2,4 proc.
Bendrai prognozuojama naujų darbuotojų paklausa svyruos tarp 6,2–8,6 proc., priklausomai nuo
profesijų grupės. Žemiausia paklausa (6,2 proc.) prognozuojama mažiausiai darbininkų turinčiai
kvalifikuotai žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojų grupei. Prognozuojama, jog pastaroji grupė
susitrauks -1,1 proc., o pakeisti reikės apie 7,3 proc. darbininkų. Kiek mažesnė, tačiau taip pat neigiama,
plėtra prognozuojama ir kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų (-0,2 proc.) bei įrenginių ir mašinų
operatorių ir surinkėjų (-0,3 proc.) grupėms (atitinkamai 7 ir 8 grupėms). Sparčiausiai paklausa augs
tarnautojų grupei ir sieks apie 8,6 proc. Šiai grupei prognozuojama teigiama, 0,7 proc. dydžio plėtra, o
pakeisti reikalingų darbuotojų dalis sieks apie 7,9 proc. Teigiama darbo vietų skaičiaus plėtra taip pat
prognozuojama ir paslaugų sektoriaus darbuotojams ir pardavėjams (0,3 proc.).
Žema paklausa (1–6 proc.) prognozuojama 21 pogrupiui, kur reikalingi darbuotojai iš viso sudarys apie
8 proc. visų žemos kvalifikacijos naujų reikalingų darbuotojų. Gausiausi profesijų pogrupiai: Kitur
nepriskirti apsaugos darbuotojai (LPK 5419); Virėjai (LPK 5120); Kepėjai ir konditeriai (LPK 7512);
Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai (LPK 7511).
Vidutinė paklausa (6–11 proc.) prognozuojama 111 pogrupių. Tai – didžiausia pagal paklausą grupė,
joje nauji darbuotojai sudarys apie 71 proc. visų naujų reikalingų žemos kvalifikacijos darbuotojų.
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Gausiausi profesijų pogrupiai: Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai
(LPK 8332), Parduotuvių pardavėjai (LPK 5223).
Aukšta paklausa (11–15 proc.) yra prognozuojama 29 pogrupiams, kurie iš viso sudarys apie 20 proc.
visų naujų reikalingų žemos kvalifikacijos darbuotojų. Tad vėlgi, nors kiekybiškai negausi, šioms
profesijoms pakeitimas bus aukščiausias. Gausiausi profesijų pogrupiai: Lengvųjų automobilių, taksi ir
furgonų vairuotojai (LPK 8322); Autobusų ir troleibusų vairuotojai (LPK 8331); Pramonės ir žemės ūkio
mašinų mechanikai ir taisytojai (LPK 7233).
Šioms penkioms pagrindinėms profesijų grupėms priskiriamas 2 kvalifikacijų lygmuo. Žinios ir
gebėjimai, reikalingi atitinkamo darbo funkcijoms atlikti yra įgyjami pagrindinio ar vidurinio lygmens
mokymo programose bei skirtingų lygmenų profesinio mokymo programose. Priklausomai nuo
profesijų grupės, užduočių įgyvendinimui reikalinga mokėti perskaityti ir suprasti informaciją, aprašyti
atliktus darbus, atlikti paprastus aritmetinius veiksmus. Taip pat reikalingi praktiniai profesijos
gebėjimai, pavyzdžiui: tam tikros transporto priemonės vairavimas, valymas, maisto gamyba ir panašūs
gebėjimai. Tam tikrais atvejais profesinį mokymą gali pakeisti darbo rinkoje įgyta darbo patirtis.
Nuo 2018 m., vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu (Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 2018), priėmimas į valstybės finansuojamas ir
nefinansuojamas profesinio mokymo vietas (preliminarus mokinių skaičius) nustatomas įvertinus
nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos informaciją, regionų plėtros tarybų siūlymus ir valstybės
finansines galimybes. Remiantis šiuo teisės aktu, jau antrus metus iš eilės šios apžvalgoje pateikiamos
darbuotojų paklausos prognozės yra teikiamos LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, formuojančiai
preliminarius priimamų mokinių skaičius. Siekiant įvertinti žemos kvalifikacijos darbuotojų padėtį
darbo rinkoje ir jų poreikį per penkerius metus, prognozavimo rezultatai suteikia informacijos pasiūlos
formavimui. Svarbu pastebėti, kad darbuotojų paklausos prognozės nėra ir negali būti tiesiogiai
pritaikomos mokinių skaičiaus planavime, tam reikalinga įvertinti papildomus duomenų ir informacijos
šaltinius, suteikiančius trūkstamą informaciją.
Siekiant per penkerius metus pakeisti apie 42 tūkst. žemos kvalifikacijos darbuotojų, reikalingas į
ugdymą karjerai orientuotas profesinis mokymas. Remiantis jau pateikta analize, prognozuojama, kad
dar šiemet (2018–2019 m. m.) profesinio mokymo programas galimai baigs ir mokslo netęs apie 13,1
tūkst. abiturientų, kitąmet – apie 12,9 tūkst. (pav. 19). Vėlgi, kiekybiškai arti, tačiau žvelgiant į
konkrečius pavyzdžius pagal regionus ar sritis, matyti tam tikra rengimo neatitiktis. Pavyzdžiui, nors
Panevėžio apskrityje apie 55 proc. darbuotojų dirba paslaugų sektoriuje, profesinio mokymo mokyklose
apie 69 proc. mokinių mokosi programose, kurias galima būtų priskirti paslaugų sektoriui (MOSTA,
2018c). Apie 28 proc. Tauragėje dirbančiųjų dirba pramonėje, tuo tarpu tik 2 proc. mokinių mokosi
profesijų, kurios gali būti priskiriamos pramonės šakose vyraujančioms.
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lentelė 9. 10 žemos kvalifikacijos darbuotojų profesijų pogrupių, kuriems prognozuojama naujų darbuotojų paklausa 2018/22
m. laikotarpyje bus aukščiausia. Pateikiami tik tie pogrupiai, kuriems naujų reikalingų darbuotojų skaičius yra 10 ir daugiau.
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14,9%

7,4%

6,2%

1,3%

143

14,8%

9,1%

4,9%

0,8%

10

14,8%

7,5%

7,2%

0,0%

1069

8182 Garo variklių ir katilų operatoriai

14,5%

6,7%

7,1%

0,8%

412

7411 Pastatų ir kitokie elektrikai

13,8%

6,7%

6,6%

0,5%

631

4227 Apklausų atlikėjai

13,8%

8,1%

4,2%

1,5%

46

13,8%

7,8%

5,5%

0,5%

463

13,0%

8,1%

4,2%

0,7%

54

12,3%

5,4%

6,7%

0,2%

267

12,1%

4,0%

6,9%

1,2%

27

Profesijos pogrupis

5153 Pastatų prižiūrėtojai
7312 Muzikos instrumentų gamintojai ir
derintojai
8331 Autobusų ir troleibusų vairuotojai

5151 Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų
valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai
4415 Kartotekų ir kopijavimo tarnautojai
8343 Kranų, kėlimo įrenginių ir panašių
mašinų operatoriai
8113 Gręžinių gręžėjai ir giminiškų profesijų
darbininkai

NEKVALIFIKUOTI DARBININKAI
2018 m. nekvalifikuotų darbininkų Lietuvos darbo rinkoje buvo apie 145 tūkst., ši grupė sudarė apie 12
proc. visų dirbančių samdomų darbuotojų. Prognozuojama, jog 2018–2022 metus šios grupės paklausa
naujiems darbuotojams sieks apie 8,6 proc. Preliminariai, per penkerius metus iš viso reikės apie 12,4
tūkst. naujų darbininkų, galinčių dirbti nekvalifikuotą darbą. Dėl ekonominių sektorių plėtros naujų
darbuotojų reikės itin mažai, apie 0,03 proc. darbuotojų.
Naujų reikalingų nekvalifikuotų darbininkų paklausą paaiškina, kaip jau minėta, emigracijos srautai.
Daugiausia emigruojančių iš Lietuvos asmenų sudaro jaunesnių amžiaus grupių gyventojai. 16–24 m.
amžiaus grupėje, deklaravusių išvykimą iš Lietuvos 2016 m., 41 proc. asmenų buvo įgiję žemesnį nei
vidurinį, dar 27 proc. – vidurinį išsilavinimą (MOSTA, 2018b). Nors dauguma (75 proc.) išvykusiųjų,
prieš emigraciją Lietuvoje neturėjo jokios aktyvios darbo ar mokymosi veiklos, tai taip pat galimai
parodo, jog darbo, tikėtina – nekvalifikuoto, paieškos Lietuvoje buvo nesėkmingos.
Žema paklausa (2–5 proc.) prognozuojama 4 pogrupiams, kur reikalingi nauji darbuotojai sudarys apie
4 proc. visų nekvalifikuotų darbininkų. Dominuos ir net 82 proc. visų naujų reikalingų darbuotojų
sudarys Pakuotojai (rankomis) (LPK 9321).
Vidutinė paklausa (5–13 proc.) prognozuojama 22 pogrupiams, sudarantiems 90 proc. visų
prognozuojamų nekvalifikuotų darbuotojų. Gausiausi pogrupiai šioje grupėje: Biurų, viešbučių ir kitų
įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai (LPK 9112) ir Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai
(LPK 9629).
Aukšta paklausa (13–16 proc.) prognozuojama 2 pogrupiams: Kiemsargiai ir giminiškų profesijų
darbininkai (LPK 9613) bei Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai (LPK 9621). Šiems pogrupiams
reikalingi nauji darbuotojai sudarys apie 6 proc. visos nekvalifikuotų darbininkų grupės. Daugumą šių
darbo vietų sudarys pirmajam pogrupiui priskiriami darbuotojai, prognozės laikotarpiu reikės net apie
688 naujų kiemsargių. Tuo tarpu kurjerių, pasiuntinių ir bagažo nešikų grupė, palyginti, negausi, čia
esant ir itin aukštai paklausai reikės apie 53 naujų darbuotojų.
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Nekvalifikuotiems darbininkams priskiriamų profesijų funkcijoms ir uždaviniams atlikti reikalinga
pirmo lygmens kvalifikacija. Šiam lygmeniui priskiriamos rankinio darbo, fizinės užduotys. Šie
gebėjimai bei žinios dažniausiai įgyjami baigus pradinį ar pirmą pagrindinio mokymo pakopą. Įprastai
kasmet vidurinio mokymo programas baigia ir toliau švietimo sistemoje nedalyvauja, tiksliau į
profesines ar aukštąsias mokyklas nestoja, apie 8 tūkst. abiturientų. Dėl bendro mokinių skaičiaus
mažėjimo, kasmet ši niekur mokslo netęsiančių abiturientų dalis taip pat mažėja. Prognozuojama, jog
dar 2018–2019 m. m. apie 8,6 tūkst. jaunuolių, baigusių bendrojo ugdymo programas, mokymo ar
studijų programų netęs, tad galimai sieks įsilieti į darbo rinką (pav. 19).
2018 m. I-III ketvirčio metu Užimtumo tarnyboje buvo registruota apie 34,7 proc. (46 tūkst.)
nekvalifikuotų bedarbių (Užimtumo tarnyba, 2018). Kitaip sakant – kas trečias registruotas darbo
ieškantis Lietuvoje asmuo neturi jokios profesinės kvalifikacijos. Priešingai nei kvalifikuotų bedarbių
grupėje, nekvalifikuotų darbininkų pasiūla traukiasi - lyginant su istoriniais duomenimis, kasmet
nekvalifikuotų bedarbių dalis nuosekliai mažėja. Nors tokia tendencija yra teigiama, registruotų laisvų
darbo vietų skaičius išlieka didesnis nei darbo per Užimtumo tarnyba ieškančiųjų skaičius.
lentelė 10. 10 nekvalifikuotų darbininkų profesijų pogrupių, kuriems prognozuojama naujų darbuotojų paklausa 2018/22 m.
laikotarpyje bus aukščiausia. Pateikiami tik tie pogrupiai, kuriems naujų reikalingų darbuotojų skaičius yra 10 ir daugiau.
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9621 Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

15,7%

10,7%

4,3%

0,8%

53

9613 Kiemsargiai ir giminiškų profesijų
darbininkai

14,3%

8,5%

5,1%

0,7%

688

9629 Kitur nepriskirti nekvalifikuoti
darbininkai

11,9%

6,6%

5,2%

0,1%

2124

9129 Kiti valytojai

11,6%

7,2%

4,3%

0,2%

413

9111 Namų valytojai ir pagalbininkai

10,6%

5,2%

4,3%

1,2%

397

9510 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

10,6%

5,4%

4,7%

0,5%

11

9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

10,4%

6,1%

4,3%

0,1%

143

10,1%

5,2%

4,3%

0,6%

3798

10,0%

3,8%

5,9%

0,3%

228

8,4%

1,9%

6,2%

0,3%

89

Profesijos pogrupis

9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai,
kambarinės ir pagalbininkai
9622 Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų
darbininkai
9331 Rankinių ir pedalinių transporto
priemonių vairuotojai

APIBENDRINIMAS
•

Prognozuojama, kad 2018–2022 metų laikotarpyje, dėl darbuotojų pakeitimo ar sektorių plėtros
reikės apie 105 tūkst. naujų darbuotojų, iš kurių 48 proc. - aukštos kvalifikacijos, 40 proc. – žemos,
dar 12 proc. – nekvalifikuotų darbininkų.

•

Net 95 proc. visų šių darbo vietų nulems esamų darbuotojų pakeitimas ir tik 5 proc. – plėtra. Tad
numatoma sektorių augimas bus, palyginti, žemas, ir bendrą paklausą formuos darbuotojų
pakeitimas dėl amžiaus, migracijos ir mirtingumo.

•

Aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Bendra šios grupės paklausa naujiems darbuotojams sieks apie
apie 50,3 tūkst. arba 9,2 proc. dirbusiųjų 2018. Numatoma šios grupės profesijų plėtra bus gan
nuosaiki, siekianti apie 0,8 procento. Aukščiausią paklausą naujiems darbuotojams stebėsime
vadovų grupėje (9,8 proc. arba 12,8 tūkst.), kuri sudaro apie ketvirtadalį visų aukštos kvalifikacijos
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specialistų Lietuvoje. Specialistams, kurie sudaro didžiausią dalį (60 proc.) aukštos kvalifikacijos
darbuotojų, paklausa bus apie 9,2 proc.
•

Aukštos kvalifikacijos profesijų grupėje vyraus vidutinė (8–13 proc.) paklausa. Tai gausiausia grupė,
kurią sudarys apie 68 proc. visų naujų reikalingų aukštos kvalifikacijos darbuotojų (mokymo
specialistai, verslo ir administravimo specialistai, slaugos darbuotojai). Itin aukšta paklausa
prognozuojama: Gydytojai specialistai (LPK 2212); Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
(LPK 2622); Bendrosios praktikos gydytojai (LPK 2211); Archyvų ir muziejų specialistai (LPK
2621).

•

Žemos kvalifikacijos darbuotojai. Per penkerius metus preliminariai reikės apie 42 tūkst. naujų
žemos kvalifikacijos darbuotojų, apie 7,9 proc. 2018 metais dirbusiųjų. Plėtra, palyginti su aukštos
kvalifikacijos specialistų grupėmis, bus gerokai mažesnė ir sieks apie 0,03 proc. 2018 dirbusiųjų.

•

Žemos kvalifikacijos darbuotojų grupėje vyraus apie 6–11 proc. siekianti paklausa (vyraus
vairuotojai ir judamųjų įrenginių operatoriai; pardavėjai, statybininkai ir giminiškų profesijų
darbuotojai). Itin aukšta (11–15 proc.) paklausa prognozuojama: Lengvųjų automobilių, taksi ir
furgonų vairuotojai (LPK 8322); Autobusų ir troleibusų vairuotojai (LPK 8331); Pramonės ir žemės
ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai (PK 7233).

•

Nekvalifikuoti darbininkai. Per penkerius metus paklausa naujiems darbininkams sieks apie 8,6
proc. arba apie 12 tūkst. naujų darbininkų. Dėl atitinkamų ekonominių sektorių plėtros naujų
darbuotojų reikės itin mažai, apie 0,03 proc. Itin aukšta paklausa prognozuojama: Kiemsargiams ir
giminiškų profesijų darbininkams (LPK 9613) bei Kurjeriams, pasiuntiniams ir bagažo nešikams
(LPK 9621).

•

Toliau vystant prognozavimo modelio metodiką, vertinant darbuotojų pakeitimą reikalinga
atsižvelgti į darbuotojų kaitą profesijoje, judėjimą darbo rinkos viduje. Tokia informacija leistų
patikslinti pakeitimo paklausos elementą ir atsižvelgti į darbuotojų judėjimą iš vienos profesijos į
kitą tiek tarp įmonių, tiek įmonės viduje.

PAKLAUSA PAGAL SEKTORIUS
Dėl apžvalgoje analizuojamų darbuotojų pakeitimo bei sektorių traukimosi ar augimo prognozuojama,
jog 2018–2022 m. laikotarpyje reikės apie 105 tūkst. naujų darbuotojų. Pagal 2018 m. samdomų
darbuotojų pasiskirstymą akivaizdu, kad daugiausia, apie 76,4 tūkst. naujų darbuotojų reikės paslaugų
sektoriuje (73 proc.), daugiausia – didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje (15,3 tūkst.). Prognozuojama,
kad pramonėje reikės apie 16 tūkst. naujų darbuotojų, statyboje – 7,5 tūkst., žemės ūkyje – 1,5 tūkst.,
likusieji 3,6 tūkst. darbuotojai nėra priskirti konkrečiai ekonominei veiklai.
Per paskutinius penkerius metus užimtųjų pasiskirstymas pateikiamose ekonominių veiklų grupėse
kito labai nežymiai, kelių proc. punktų ribose, todėl reikšmingų pokyčių užimtųjų struktūroje pagal
sektorius nematyti (
pav. 48). Daugiau nei pusė (67 proc.) samdomų darbuotojų Lietuvoje 2018 m. dirbo skirtinguose
paslaugų sektoriuose, daugiausia (17 proc.) – didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje. Dar 9 proc. dirbo
transporto ir saugojimo sektoriuose. Pramonėje dirbantieji sudaro apie 19 proc. dirbančiųjų, didžiausia
ekonominės veiklos sektorius čia – apdirbamoji gamyba, kur dirba apie 16 proc. darbuotojų (20 tūkst.).
Apžvalgoje pateikiamai sektorių plėtrai naudojamos tarptautinės organizacijos CEDEFOP parengtos
2018–2021 m. prognozės (CEDEFOP, 2019a). Jas rengiant atsižvelgiama į Eurostat prognozes Lietuvos
populiacijai bei trumpalaikes makroekonomines prognozes, kurias rengia Europos Komisijos
Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis direktoratas (DG ECFIN). Pagal Eurostat bazinio scenarijaus
prognozę, Lietuvos populiacija 2022 metais turėtų siekti apie 2 mln. 682 tūkst. gyventojų (Eurostat,
2019). Nepaisant tarpvalstybinių skirtumų, bendrai Europos Sąjungos ekonomikai 2017–2018 metais
prognozuotas nedidelis, 1,9 proc. BVP augimas. Dėl atsigavusių ES fondų investicijų ir eksporto, Lietuvai
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prognozuotas 3,1 proc. sieksiantis BVP augimas 2018 metais. Augsianti infliacija sulėtins realių
disponuojamų pajamų augimą, tad tuo pačiu ir namų ūkių vartojimą, tačiau ir toliau augsiantis darbo
užmokestis bei užimtųjų skaičius užtikrins tolesnį privataus vartojimo augimą (DG ECFIN, 2017).
Toliau pateikiamas naujų darbuotojų paklausos 2018–2022 metais apibendrinimas pagal sugrupuotas
EVRK sekcijas (toliau – sektorius). Svarbu atkreipti dėmesį, kad žemės ūkio, miškininkystės ir
žuvininkystės sektoriui pateikiamas darbuotojų skaičius apima tik samdomus darbuotojus. Atkreiptinas
dėmesys, kad dalis samdomų darbuotojų neturi priskirto darbdavio ekonominės veiklos sektoriaus ir
yra žymimi „Nežinomas EVRK“.
pav. 48. Darbuotojų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos sektorius (grupuotus sektorius), 2014–2018 m.
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pav. 49. Prognozuojamas 2018 m. darbuotojų skaičiaus pokytis pagal pakeitimo ir plėtros paklausą 2018–2022 m. pagal
ekonominės veiklos sektorius.
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lentelė 11. Prognozuojamas naujų reikalingų darbuotojų skaičius 2018–2022 m. pagal plėtros ir pakeitimo paklausą ir
ekonominės veiklos sektorius
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A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

6,6%

3,9%

5,7%

-3,1%

1520

B Kasyba ir karjerų eksploatavimas

11,5%

3,6%

6,1%

1,8%

269

C Apdirbamoji gamyba
D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro
kondicionavimas
E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų
tvarkymas ir regeneravimas
F Statyba
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių
transporto priemonių ir motociklų remontas
H Transportas ir saugojimas
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9431

I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

1,5%

1,3%

4,3%

-4,1%

562

J Informacija ir ryšiai

9,6%

1,1%

4,6%

3,9%

2839

K Finansinė ir draudimo veikla

7,8%

1,2%

4,3%

2,3%

1451

L Nekilnojamojo turto operacijos

14,2%

3,7%

5,2%

5,4%

1944

M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

10,3%

3,2%

4,7%

2,4%

5255

N Administracinė ir aptarnavimo veikla
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis
draudimas
P Švietimas

7,8%

1,1%

5,1%

1,6%

4076

10,9%

6,4%

5,0%

-0,6%

5867

10,8%

6,3%

4,6%

-0,1%

13236

Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

11,0%

6,0%

4,4%

0,7%

10034

R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

16,4%

4,6%

4,6%

7,2%

3923

S Kita aptarnavimo veikla

13,7%

5,2%

4,0%

4,5%

2560

Nežinomas EVRK

5,5%

0,1%

5,1%

0,4%

3661

EVRK sekcija

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ
Toliau pateikiama žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (toliau – žemės ūkio) apžvalga nėra
reprezentatyvi viso sektoriaus atžvilgiu. Atkreipiamas dėmesys, jog šioje analizėje žemės ūkio sektoriui
priskiriami tik samdomi darbuotojai. Į analizę nepatenka ūkininkai ir kiti sektoriaus darbuotojai,
besiverčiantys individualia žemės ūkio veikla. Šioje analizėje 2018 m. balandžio mėn. sektorių sudarė
apie 23,1 tūkst. samdomi darbuotojai. Lyginant su viešai prieinamais Lietuvos statistikos rodikliais,
2018 m. antrą ketvirtį iš viso sektoriuje dirbo apie 103,9 tūkst. užimtųjų gyventojų (LSD, 2019). Tad
šioje analizėje samdomi darbuotojai iš viso sudaro apie 22 proc. visų sektoriuje esančių užimtųjų,
dirbančių įvairiais teisiniais pagrindais.
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2018 m. žemės ūkio sektorius sukūrė apie 1201,8 mln. EUR pridėtinės vertės (LSD, 2019). Šio sektoriaus
pridėtinė vertė sudaro apie 3 proc. visų Lietuvos ekonomikos sektorių generuojamos pridėtinės vertės.
2017 m. žemės ūkyje darbo našumas buvo vienas žemiausių, lyginant su kitais sektoriais, ir siekė apie
12,5 tūkst. EUR vienam užimtajam arba 6,7 EUR/val. Lyginant su kitais privačiaisiais sektoriais pagal
našumą žemės ūkis artimas kitai aptarnavimo veiklai (7,6 EUR/val.), pastarajame užimtųjų skaičius
kelis kartus mažesnis nei žemės ūkyje veikiančiųjų.
pav. 50. 10 profesijų pogrupių, kuriems naujų darbuotojų paklausa 2018–2022 m. bus aukščiausia. Sektorius: Žemės ūkis,
miškininkystės ir žuvininkystė. Sąrašui atrinkti naudojami tik tie pogrupiai, kuriuose 2018 m. dirbo bent 50 samdomų
darbuotojų.

Iš viso 2018 m. balandžio mėn. žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje dirbo apie 23
tūkst. samdomų darbuotojų, sudarančių apie 1,9 proc. visų Lietuvos samdomų darbuotojų. Istoriškai,
sektoriuje dirbančių samdomų darbuotojų dalis traukėsi, 2014 m. siekė apie 2,5 proc. Palyginimui,
analizuojamu laikotarpiu bendras dirbančiųjų skaičius sumažėjo 2,7 procentais. 2018 m. žemės ūkio
samdomų darbuotojų vidutinis amžius siekė apie 45,4 metus, čia dirbę buvo vidutiniškai 1,3 m. vyresni
nei pramonės, paslaugų ar statybos sektorių darbuotojai. Apie 65 proc. visų samdomų sektoriaus
darbuotojų yra vyrai.
Daugiausia 2018 m. žemės ūkio samdomų darbuotojų sudarė žemos kvalifikacijos profesijoms
priskiriami darbuotojai (45 proc.), dar kiek daugiau nei trečdalis dirbo profesijose, priskiriamoms
nekvalifikuotiems darbininkams (33 proc.), likę darbuotojai – aukštos kvalifikacijos specialistai (21
proc.). Gausiausias pagrindines profesijų grupes sudarė: nekvalifikuoti darbininkai (33 proc.), įrenginių
ir mašinų operatoriai ir surinkėjai (18 proc.) bei kvalifikuoti žemės ūkio, miškų ir žuvininkystės ūkio
darbuotojai (16 proc.).
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Per penkerius metus prognozuojama žemės ūkio plėtros ir pakeitimo paklausa siek apie 6,6 proc. arba
1,5 tūkst. samdomų darbuotojų. Iš viso darbuotojų pakeitimas sieks apie 9,7 proc. Prognozuojama
neigiama sektoriaus plėtra, siekianti net apie -3,1 proc., bendrą paklausą mažins iki minėtų 6,6 proc.
Pagal vieną aukščiausių darbuotojų vidutinių amžių, pakeitimo paklausa, lyginant su kitomis sektorių
grupėmis, žemės ūkyje bus aukščiausia. Kiek mažesnė pakeitimo paklausa numatoma paslaugų
sektoriui (3,4 proc.). Tad nors ir sektorių sudaro, palyginti, tik nedidelė visų dirbančiųjų dalis (apie 2
proc.), čia stebimos pakeitimo paklausos tendencijos – vienos didžiausių.
Nors 2018 m. žemės ūkyje aukštos kvalifikacijos darbuotojai sudarė apie penktadalį (21 proc.),
prognozuojama, jog tarp visų naujų darbuotojų, kurių 2018–2022 metais reikės žemės ūkyje, aukštos
kvalifikacijos darbuotojai sudarys apie 28 proc. Žemos kvalifikacijos darbuotojų proporcija ženkliai
nesikeis, o nekvalifikuotų darbininkų reikės kiek mažiau – apie 27 proc. Tad bendrai pakeitimas ir plėtra
labiausiai palies aukštos kvalifikacijos žemės ūkio darbuotojus, kiek mažiau – žemos ir mažiausiai –
nekvalifikuotus darbininkus.
PRAMONĖ
Pramonei priskirtinos keturios ekonominės veiklos sekcijos: Kasyba ir karjerų eksploatavimas;
Apdirbamoji gamyba; Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; Vandens tiekimas, nuotekų
valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas. Iš viso pramonės sektoriuose Lietuvoje dirba apie 19 proc.
visų samdomų darbuotojų, po paslaugų, tai antra pagal dydį, ekonominių veiklų grupė, sugeneruojanti
apie 8882 mln. EUR (2018 m.) arba 22 proc. visų sektorių kuriamos pridėtinės vertės (LSD, 2019). 2017
m. darbo našumas pramonėje siekė apie 35,2 tūkst. EUR vienam užimtajam arba 18,3 EUR/val.
Aukščiausias našumas (48,8 tūkst. EUR užimtajam arba 25,8 EUR/val.) pramonėje buvo matyti Elektros,
dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriuje ir visame ūkyje nusileido tik Nekilnojamo turto
operacijoms ir Informacijos ir ryšių sektoriams.
Vidutinis pramonėje dirbančiųjų amžius siekia apie 44 metus ir ne itin skiriasi nuo kituose sektoriuose
dirbančiųjų vidutinio amžiaus. Sektoriuje amžiaus vidurkis svyruoja nuo 43–49 metų. Jauniausi –
Apdirbamojoje gamyboje dirbantieji (43 m.), vyriausi - Vandens tiekimo, nuotekų valymo darbuotojai
(49 m.). Remiantis šia informacija, tikėtina, kad reikalingas darbuotojų pakeitimas dėl išėjimo į senatvės
pensiją bendrai visam sektoriui bus nuosaikus, o didžiausias – Vandens tiekime ir nuotekų valyme.
Pramonės sektoriuje dominuoja vyrai (55 proc.). Išskirtinas Kasybos ir karjerų eksploatavimas, kur apie
82 proc. darbuotojų yra vyrai. Mažiausias lyčių disbalansas – Apdirbamojoje gamyboje, 53 proc.
darbuotojų yra vyrai. Likusiame sektoriuje moterų yra kiek mažiau nei trečdalis. Lyginant su kitais
sektoriais, pramonėje lyčių balansas – vienas geriausių. Apie 60 proc. pramonėje dirbančiųjų – žemos
kvalifikacijos darbuotojai. 26 proc. dirbančiųjų yra aukštos kvalifikacijos specialistai, dar 14 proc. –
nekvalifikuoti. Išskirtinas Elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimas kur absoliučią daugumą
(51 proc.) dirbančiųjų sudaro aukštos kvalifikacijos specialistai, 42 proc. – žemos, 7 proc. –
nekvalifikuoti.
Bendras naujų darbuotojų poreikis 2018–2022 m. pramonėje sieks 16 tūkst. darbuotojų arba 7,1 proc.
2018 dirbusiųjų. Bendras pakeitimas dėl senatvės pensijos sieks 2,9 proc., o dėl mirtingumo ar
migracijos – apie 5,4 proc. Remiantis CEDEFOP sektorių plėtros prognozėmis, vidutiniu laikotarpiu
pramonė Lietuvoje trauksis, lyginant su 2018 m. reikės apie -1,2 proc. mažiau darbuotojų. Lyginant su
kitais sektoriais, darbuotojų pakeitimas pramonėje bus vidutinis, o numatomas sektoriaus traukimasis
bus kiek lėtesnis už žemės ūkį, tačiau statybai ir paslaugoms numatomas nuosaikus augimas.
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pav. 51. 10 profesijų pogrupių, kuriems darbuotojų paklausa 2018–2022 m. bus aukščiausia. Sektorius: Pramonė.
Sąrašui atrinkti naudojami tik tie pogrupiai, kuriuose 2018 m. dirbo bent 50 samdomų darbuotojų.

Visgi žiūrint į atskiras pramonės dalis, naujų darbuotojų poreikis bus nevienareikšmis. Apdirbamojoje
gamyboje ir Vandens tiekime, nuotekų valyme naujų darbuotojų poreikis sieks atitinkamai 6,8 proc. ir
6,1 proc. 2018 dirbusiųjų. Kasyboje ir karjerų eksploatavime bei Elektros, dujų, garo tiekime paklausa
sieks atitinkamai 11,5 proc. ir 13 proc.
Analizuojant prognozuojamą sektorių plėtrą, Apdirbamajai gamybai ir Vandens tiekimui, nuotekų
valymui prognozuojamas traukimasis (atitinkamai -1 ir -6,8 proc.), o Kasybai ir karjerų eksploatavimui
bei Elektros, dujų, garo tiekimui – apie 1,8 proc. augimas. Vandens tiekimui, nuotekų valymui CEDEFOP
prognozuoja didžiausią susitraukimą. Taigi, šiai sekcijai prognozuotas aukštas darbuotojų pakeitimas
(12,9 proc.) sumažės perpus dėl spartaus sekcijos traukimosi. Svarbu pastebėti, kad taip pat gan aukštas
Elektros, dujų, garo tiekimo darbuotojų pakeitimas (11,2 proc.), tad kartu su plėtra reikės net 13 proc.
naujų darbuotojų.
Pagal kvalifikaciją, prognozuojama, kad Elektros, dujų, garo tiekime bei Vandens tiekime, nuotekų
valyme bus ieškoma kiek daugiau nei iki šiol žemos kvalifikacijos darbuotojų, atitinkamai 48 proc. ir 53
proc. visų naujų pramonei reikalingų darbuotojų. Pastarajame, Vandens tiekime, 7 proc. punktais
sumažės nekvalifikuotų darbininkų poreikis. Bendrai dėl išaugsiančio žemos kvalifikacijos darbuotojų
poreikio, kiek sumažės aukštos kvalifikacijos specialistų paklausa.
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STATYBA
2018 m. statyboje dirbo apie 81 tūkst. arba 8,8 proc. visų samdomų darbuotojų, tai šešta pagal dydį
ekonominės veiklos sekcija Lietuvoje. Nuo 2014 m. samdomų darbuotojų dalis statybų sektoriuje
svyravo apie 0,3 proc. punkto ribose (pav. 48).
2018 m. statybos sektorius atnešė apie apie 2883,4 mln. EUR pridėtinės vertės, apie 7 proc. visų sektorių
generuojamos pridėtinės vertės (LSD, 2019). Pagal pridėtinės vertės apimtį 2018 m. statybos sektorius
generuoja palyginti panašiai vertės kaip ir kai kurie paslaugų sektoriai: Nekilnojamo turto operacijos;
Profesinė, mokslinė veikla ir Administracinė ir aptarnavimo veikla. Tačiau žinoma, jog skiriasi
pastaruosiuose sektoriuose dirbančiųjų kiekis, tad verta paanalizuoti darbuotojų našumą. Darbo
našumas 2017 m. statybų sektoriuje siekė apie 25,3 tūkst. EUR vienam užimtajam arba 13,1 EUR/val.
Tokie rezultatai šiek tiek nusileido vidutiniam darbo našumui visame ūkyje, atsiliko nuo pramonės, bet
lenkė žemės ūkio ir kelis privačius paslaugų sektorius, tokius kaip Administracinė ir aptarnavimo veikla,
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, Kita aptarnavimo veikla.
Vidutinis statyboje dirbančiųjų amžius 2018 m. reikšmingai nesiskiria nuo paslaugose ar pramonėje
dirbančiųjų ir siekia apie 44,1 metus. Apie 83 proc. statybose dirbančiųjų yra vyrai. Statybose dominuoja
žemos kvalifikacijos darbuotojai (59 proc.), daugiausia - kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai (46
proc.). Apie 30 proc. dirbančiųjų yra aukštos kvalifikacijos specialistai, dar 11 proc. – nekvalifikuoti
darbininkai.
Bendras naujų darbuotojų poreikis statybų sektoriuje sieks apie 9,3 proc. Dėl darbuotojų išėjimo į
senatvės pensiją pakeisti reikės, palyginti su kitomis sektoriais nedaug, apie 2,8 proc. 2018 m.
dirbusiųjų. Prognozuojama sektoriaus plėtra, priešingai nei pramonei ar žemės ūkiui, bus teigiama, bet
vėlgi itin nuosaiki ir sieks apie 0,5 proc. visų statybose 2018 m. dirbusiųjų. Apibendrinus, bendra statybų
sektoriaus plėtros ir pakeitimo paklausa bus vidutinė, lyginant su sektoriais.
Pagal kvalifikaciją, didelių pokyčių darbuotojų struktūroje matyti nebus. 2018 metais darbuotojų
pasiskirstymas pagal kvalifikaciją buvo: 30 proc. aukštos, 59 proc. – žemos kvalifikacijos, dar 11 proc.
buvo nekvalifikuoti darbininkai. Prognozuojama, jog naujai reikalingų darbuotojų reikės tokiomis
pačiomis proporcijomis, daugiausia (61 proc.) naujų darbuotojų statybose reikės žemos kvalifikacijos
darbams.
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pav. 52. 10 profesijų pogrupių, kuriems darbuotojų paklausa 2018–2022 m. bus aukščiausia. Sektorius: Statyba.
Sąrašui atrinkti naudojami tik tie pogrupiai, kuriuose 2018 m. dirbo bent 50 samdomų darbuotojų.

PASLAUGOS
Šioje analizėje paslaugų grupei priskiriama penkiolika ekonominių veiklų sekcijų, žymimų raidėmis nuo
G iki U. Iš viso paslaugų sektoriuje 2018 m. dirbo apie 833 tūkst. darbuotojų arba 67,6 proc. visų
samdomų Lietuvos darbuotojų. 15 paslaugoms priskiriamų sekcijų yra itin skirtingos savo dydžiu,
kuriama pridėtine verte bei darbuotojų sudėtimi. Daugiausia paslaugų darbuotojų (16,7 proc.) 2018 m.
dirbo Didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje. Taip pat nemaža dalis darbuotojų dirba Švietime (9,9
proc.), Transporto ir saugojime (9,4 proc.) ir Žmonių sveikatos priežiūroje ir socialiniame darbe (7,4
proc.). Nekilnojamo turto operacijos – smulkiausia paslaugų dalis (1,1 proc. samdomų paslaugų
darbuotojų), kur darbuotojų našumas yra aukščiausias visoje Lietuvoje.
2018 m. paslaugos atnešė apie 27489,9 mln. EUR pridėtinės vertės (LSD, 2019). Paslaugų sektoriaus
pridėtinė vertė sudaro apie 68 proc. visų Lietuvos ekonominių veiklų rūšių generuojamos pridėtinės
vertės. 2017 m. darbo našumas paslaugų sektoriuose, priklausomai nuo konkrečios ekonominės veiklos,
svyravo nuo 12,2 tūkst. iki 68,9 tūkst. EUR vienam užimtajam, tad paslaugos – nevienalypė, apimanti
tiek pačius produktyviausius, tiek mažiausiai produktyvius Lietuvos ekonomikos sektorius.
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Iš stambesnių sektorių galima būtų išskirti švietimą, kuriame dirba apie 10 proc. visų Lietuvos samdomų
darbuotojų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiame sektoriuje daugiausia darbo vietų kuria valstybė – 2017
m. apie 93 proc. darbuotojų dirba viešajam sektoriui priskiriamose įmonėse (LSD, 2019). Kitas, palyginti
didelis, sektorius, įdarbinantis apie 7 proc. darbuotojų yra žmonių Sveikatos priežiūra ir socialinis
darbas (Q sekcija). Panašiai kaip švietime, čia daugiausia darbo vietų kuria valstybė, apie 80 proc. 2017
m. sektoriuje dirbusių užimtųjų priskiriami viešajam sektoriui. Kiti paslaugoms priskiriami sektoriai,
kurių užimtųjų pagrindinis darbdavys yra viešasis sektorius: Viešasis valdymas ir gynyba; Privalomasis
socialinis draudimas; meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla.
Vidutinis paslaugose dirbančiųjų darbuotojų amžius yra 44,4 metai. Vidutiniškai jauniausi darbuotojai
Lietuvoje dirba Informacijos ir ryšių sekcijoje (36,3 m.) bei Finansinėje ir draudimo veikloje (38,6 m.),
vyriausi – Švietime (49 m.). Pastarajame dirba vyriausi asmenys Lietuvoje, kurių vidutinis amžius pirmą
vietą pagal amžių dalinasi tik su Vandens tiekimo, nuotekų valymo darbuotojais. Priešingai nei žemės
ūkyje, pramonėje ar statyboje, paslaugų sektoriuje absoliučią daugumą sudaro moterys (59 proc.).
Transporte ir saugojime, Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugose, Informacijose ir ryšiuose bei
Nekilnojamo turto operacijose daugiau nei pusė dirbančiųjų – vyrai.
Priešingai nei kitose sektoriuose, daugumą darbuotojų (52 proc.) paslaugose sudaro aukštos
kvalifikacijos specialistai, žemos – 38 proc., dar 10 proc. dirba nekvalifikuoto lygmens profesijose.
Daugumą žemos kvalifikacijos darbuotojai sudaro Transporte ir saugojime (71 proc.), Apgyvendinime
ir maitinime (64 proc.), Didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje (53 proc.) bei Administracinėje ir
aptarnavimo veikloje (40 proc.). Net 90 proc. visų dirbančiųjų Informacijos ir ryšių sekcijoje yra aukštos
kvalifikacijos specialistai, 82 proc. - profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje. Labiausiai darbuotojų
struktūra išsiskiria jau minėta Administravimo ir aptarnavimo veikla, kur 33 proc. darbuotojų yra
nekvalifikuoti.
Bendrai plėtros ir pakeitimo paklausa paslaugose bus viena aukščiausių po statybos ir sudarys apie 76
tūkst. darbuotojų arba 9,2 proc. dirbusiųjų 2018 metais. Pakeitimas sudarys apie 8,3 proc., plėtra –
teigiama, siekianti apie 0,9 proc. Didžiausia prognozuojama paklausa, sieksianti apie 16,4 proc., bus
stebima Meninėje, pramoginėje ir poilsio organizavimo veikloje, kiek žemesnė – Nekilnojamo turto
operacijose (14,2 proc.) bei Kitoje aptarnavimo veikloje (13,7 proc.). Apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugų veikloj numatoma plėtra bus neigiama ir sieks apie -4,1 proc., o bendra paklausa sieks tik 1,5
proc. Ši neigiama plėtra bus antra pagal dydį lyginant su kitais sektoriais. Kitų paslaugų paklausa
svyruos nuo 7,4 iki 11 proc.
Neigiama plėtra taip pat prognozuojama Transportui ir saugojimui (-0,1 proc.), Viešajam valdymui ir
gynybai, Privalomajam socialiniam draudimui (-0,6 proc.) bei švietimui (-0,1 proc.). Tačiau neigiamą
plėtrą atsvers gausus ir itin aukštas dirbančiųjų pakeitimas, tad bendra šių sektorių paklausa bus ne tik
teigiama, bet ir aukšta. Tad galimai tuo pačiu metu derinti teks dvi problemas, turinčius prieštaringus
sprendimus – darbuotojų mažinimą dėl sektorių susitraukimo bei išaugusį darbuotojų poreikį dėl
dirbančiųjų pasitraukimo iš darbo rinkos.
Pagal kvalifikaciją, didžiausi struktūriniai pokyčiai galimai bus matomi Apgyvendinimo ir paslaugų
veikloje bei Nekilnojamo turto operacijose. Apgyvendinimo ir paslaugų veikloje 26 proc. naujų
darbuotojų bus ieškomi aukštos kvalifikacijos darbams, kai 2018 m. šie sudarė apie 18 proc. dirbusiųjų.
Dėl šio pokyčio reikės mažiau žemos kvalifikacijos darbuotojų (46 proc.) nei 2018 m. dirbusiųjų (64
proc.). Daugiau nei pusė (60 proc.) Nekilnojamo turto operacijose 2018 m. dirbusiųjų dirbo aukštos
kvalifikacijos darbuose, o tarp naujų reikalingų darbuotojų šie sudarys apie 53 proc.
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pav. 53. 10 profesijų pogrupių, kuriems darbuotojų paklausa 2018–2022 m. bus aukščiausia. Sektorius: Paslaugos. Sąrašui
atrinkti naudojami tik tie pogrupiai, kuriuose 2018 m. dirbo bent 50 samdomų darbuotojų.

Žmogiškasis kapitalas - gyventojų gebėjimų ir žinių kokybė nusako valstybės konkurencingumą ateityje,
gebėjimą dalyvauti globalioje rinkoje. Darbo rinkos paklausos prognozės padeda įvertinti galimus
pokyčius rinkoje, tačiau net ir prognozės negali užtikrinti šimtaprocentinio patikimumo – ateitis išlieka
dalinai neaiški. Spartesnė automatizacija, kiti technologiniai, demografiniai šokai gali paveikti paklausą
labiau nei prognozuota. Iššūkiai tokie kaip nauji prekybos mainai ar apribojimai gali paveikti paklausą
per gamybos apimtis bei vartojimą.
Siekiant atliepti darbo paklausos iššūkius, rekomenduotina jau rengiamą darbo rinkos informaciją
papildyti ilgalaikėmis prognozėmis bei ateities įžvalgomis (angl. foresight), įvertinančias ilgalaikes
technologines, demografines, ekonomines tendencijas. Nepaisant šių iššūkių, adekvati gebėjimų ir žinių
pasiūla priklauso tiek nuo asmenų ar darbdavių, tiek nuo valstybės investicijų į gebėjimus ir žinias.
Susiduriant su aukšta pakeitimo paklausa, kuri, prognozuojama, sieks net 95 proc. visos 2018–2022
metų paklausos, reikalinga stiprinti darbuotojų pakeičiamumo planavimą (angl. succession planning),
užtikrinant veiklos tęstinumą iš darbo pasitraukus ilgalaikę patirtį sukaupusiems darbuotojams.
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APIBENDRINIMAS
•

Daugiausia, apie 76,4 tūkst. naujų darbuotojų 2018–2022 m. reikės paslaugų sektoriuje (73
proc.), iš jų 15,3 tūkst. didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje. Prognozuojama, kad pramonėje
reikės apie 16 tūkst. naujų darbuotojų, statyboje – 7,5 tūkst., žemės ūkyje – 1,5 tūkst., likusieji
3,6 tūkst. darbuotojai nėra priskirti žinomai ekonominei veiklai.

•

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė. Prognozuojama žemės ūkio paklausa siek apie 6,6
proc. arba 1,5 tūkst. samdomų darbuotojų. Darbuotojų pakeitimas sieks apie 9,7 proc., o plėtra neigiama, siekianti net apie -3,1 proc. Bendrai pakeitimas ir plėtra labiausiai palies aukštos
kvalifikacijos žemės ūkio darbuotojus, kiek mažiau – žemos ir mažiausiai – nekvalifikuotus
darbininkus.

•

Pramonė. Bendras naujų darbuotojų poreikis 2018–2022 m. pramonės sekcijose sieks 16 tūkst.
arba 7,1 proc. 2018 dirbusiųjų. Bendras darbuotojų pakeitimas sieks apie 8,3 proc.,
prognozuojama, jog pramonė trauksis -1,2 proc. Itin aukštas traukimasis bus galimai stebimas
Vandens tiekime, nuotekų valyme (-6,8 proc.). Bendrai dėl išaugusio žemos kvalifikacijos
darbuotojų poreikio, kiek sumažės ir aukštos kvalifikacijos specialistų paklausa.

•

Statyba. Bendra naujų darbuotojų paklausa statybų sektoriuje sieks apie 7,5 tūkst. arba 9,3 proc.
2018 m. dirbusiųjų samdomų darbuotojų. Dėl darbuotojų išėjimo į senatvės pensiją pakeisti
reikės, palyginti su kitomis sekcijomis nedaug, apie 2,8 proc. 2018 m. dirbusiųjų. Prognozuojama
sektoriaus plėtra, priešingai nei pramonei ar žemės ūkiui, bus teigiama, bet nuosaiki ir sieks apie
0,5 proc. Apibendrinus, bendra statybų sektoriaus plėtros ir pakeitimo paklausa bus vidutinė,
lyginant su kitomis ekonominės veiklos sekcijomis. Pagal kvalifikaciją, didelių pokyčių
darbuotojų struktūroje matyti nebus.

•

Paslaugos. Bendrai plėtros ir pakeitimo paklausa paslaugose bus viena aukščiausių po statybos
ir sudarys apie 76 tūkst. arba 9,2 proc. dirbusiųjų 2018 metais dirbusiųjų. Prognozuojama
paslaugų sektoriaus plėtra – teigiama, siekianti apie 0,9 proc. Didžiausia prognozuojama
paklausa bus Meninei, pramoginei ir poilsio organizavimo veiklai (16,4 proc.), kiek žemesnė –
Nekilnojamo turto operacijoms (14,2 proc.), Kitai aptarnavimo veiklai (13,7 proc.). Žemiausia –
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje, kur numatoma plėtra bus neigiama ir sieks apie
-4,1 proc., tad bendra paklausa sieks tik 1,5 proc. Pagal kvalifikaciją, didžiausi struktūriniai
pokyčiai galimai bus matomi Apgyvendinimo ir paslaugų veikloje bei Nekilnojamo turto
operacijose.

•

Siekiant efektyviai ir laiku planuoti kvalifikacijų pasiūlą bei identifikuoti galimas darbo vietų
struktūrų pokyčius, reikalinga toliau tęsti vidutinės trukmės prognozavimo modelio tobulinimą.
Tolesniuose etapuose metodiką ir rezultatus svarbu papildyti atliekamomis darbdavių
apklausomis, suteikiančiomis vertingos informacijos apie darbdavių plėtros planus. Siekiant
ilgalaikių sprendimų, užtikrinančių tvarumą darbo rinkoje, reikalinga pradėti rengti ilgalaikes
darbo rinkos paklausos ir pasiūlos prognozes.
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IŠVADOS
Apžvalga „Žmogiškasis kapitalas Lietuvoje 2019: kryptis – ateities darbo rinka“ siekiama pateikti
naujausias įžvalgas apie gyventojų užimtumą šalies darbo rinkoje. Remiantis atlikta apžvalga, toliau
pateikiami pagrindiniai leidinio apibendrinimai pagal apžvalgos skyrius bei poskyrius.
UŽIMTIEJI
•

2018 metai žymi paskutinio dešimtmečio Lietuvos ekonominės būklės viršūnę – didžiausią per
dešimtmetį BVP, mažiausią, artimą prieškriziniam nedarbo lygį. Ekonominių rodiklių ir prognozių
duomenys rodo Lietuvos ekonomikos lėtėjimą, o apie ateities problemas signalizuoja ir
prastėjantys demografiniai rodikliai – šalies gyventojų skaičius 2014–2018 m. sumažėjo 130 tūkst.,
o medianinis gyventojų amžius padidėjo 1 metais.

•

2014–2018 m. didėjo vidutinis samdomų darbuotojų amžius. 2014–2018 m. laikotarpiu stebėtas
1,3 metų didėjimas.

•

Didžiausiomis vidutinėmis mėnesinėmis draudžiamosiomis pajamomis tiek 2014, tiek 2018 m.
išsiskyrė 30–44 metų amžiaus grupė. Šiai grupei draudžiamosios pajamos 2014–2018 m. augo
daugiausiai skaičiuojant nominalų pokytį eurais, tačiau vertinant santykinį pokytį proc., didžiausias
draudžiamųjų pajamų augimas buvo 20–24 ir 25–29 metų amžiaus grupėse.

•

Stebima tendencija, kad daugiausiai uždirbusių sektorių darbuotojų pajamos daugiausiai ir augo
2014–2018 m. ir išliko didžiausiomis 2018 m. – Informacijos ir ryšių (1603 Eur.), Finansinės ir
draudimo veiklose (1600 Eur.). Reikšmingai išaugo ir trečiu didžiausiu pagal vidutines
draudžiamąsias pajamas tapo Profesinės, mokslinės ir techninės veiklos sektorius (1183 Eur.),
tačiau šis sektorius 2014–2018 m. prarado daugiausiai darbuotojų (7813).

•

Viešojo sektoriaus darbuotojų vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos (2016 m. – 697 Eur;
2018 m. – 981 Eur) išlieka didesnės nei privataus sektoriaus darbuotojų (2016 m. – 612 Eur, 2018
m. – 909 Eur).

•

Didžiausia dalis darbuotojų (26 proc.) dirba aukštos kvalifikacijos Specialistais, taip pat šios grupės
darbuotojų pajamos (1196 Eur) – vienos didžiausių ir nusileidžia tik Vadovų pajamoms (1379 Eur).
Šios grupės pasižymi ne tik didžiausiomis draudžiamosiomis pajamomis, bet ir didžiausiu
draudžiamųjų pajamų augimu 2014–2018 m.

•

37 proc. analizuojamos samdomų darbuotojų aibės per paskutinius penkerius metus pakeitė savo
pagrindinį darbdavį. Daugiau darbuotojų pakeitusių pagrindinį darbdavį 2014–2018 m. yra tarp
jaunų darbuotojų – keitusių darbdavį dalis mažėja didėjant amžiui.

•

Didelė savarankiškų darbuotojų draudžiamųjų pajamų sklaida rodo, kad tarp vykdančių tokią
veiklą yra didelė dalis asmenų, kurie gauna labai mažas pajamas (25 proc. asmenų gauna iki 171
Eur per mėnesį), tačiau taip pat yra didesnė dalis nei samdomų darbuotojų atveju, gaunančių ir
labai dideles pajamas (5 proc. asmenų gauna didesnes kaip 3352 Eur)

BESIMOKANTYS IR STUDIJUOJANTYS
•

Mažėjantis abiturientų (6 proc. nuo 2014 metų) ir absolventų skaičius (12 proc. nuo 2014 metų) gali
neišvengiamai sumažinti potencialios darbo jėgos išteklius. Dėl to reiktų platesnės analizės, kuri
galėtų paaiškinti priežastis, dėl ko absolventai dirba žemos kvalifikacijos darbus nei jų įgytas
išsilavinimas.

•

Prognozuojama, kad 2019 metais į darbo rinką galėtų įsilieti 50 tūkst. naujų darbuotojų, studijas ir
mokymosi programas baigusių asmenų. Tačiau metams bėgant abiturientų ir absolventų turėtų
mažėti skaičius. Taip pat ne visi asmenys, baigę studijų ar mokymosi programas įsilieja į darbo rinką.
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•

Antrosios pakopos absolventai dažniau dirba aukštos kvalifikacijos (70 proc.) reikalaujančius
darbus nei pirmosios pakopos universitetinių studijų (54 proc.) arba koleginių studijų (50 proc.)
absolventai. Taip pat antrosios pakopos absolventai vidutiniškai uždirba daugiau (970 eurai) nei
pirmosios pakopos universitetų (794 eurai) ar kolegijų (696 eurai) absolventai.

PENSINIO AMŽIAUS GYVENTOJAI
•

•

•

•

•

Pensinio amžiaus gyventojų užimtumas mažėja sulig vyresniu amžiumi: 2018 m. pensinio amžiaus
pradžioje samdomą darbą dirbo 48 proc. gyventojų, o 85 metų ir vyresnių gyventojų grupėje 0,2
proc. Taip pat mažėjo kvalifikuotą darbą dirbančių proporcija (nuo 40 proc. iki 19 proc.) ir didėjo
aukštos kvalifikacijos darbuotojų dalis (nuo 44 proc. iki 67 proc.). Pensinio amžiaus darbuotojų
draudžiamosios pajamos siekė 708 eurus ir buvo mažesnės nei šalies vidurkis.
2018 m. vyriausio amžiaus samdomi darbuotojai dažniausiai dirbo aukštos kvalifikacijos darbus,
tačiau rečiau dirbo geriau apmokamuose sektoriuose, tokiuose kaip Finansinė ir draudimo veikla
bei Informacija ir ryšiai. Siekiant konkurencingumo darbo rinkoje, svarbios vyresnių žmonių
galimybės nuolatos atnaujinti gebėjimus ir žinias. Darbinėje aplinkoje svarbu užtikrinti, kad
vyresnio amžiaus žmonėms, kaip ir kitiems darbuotojams, būtų suteikiamos tokios pačios galimybės
mokytis ir kelti savo kvalifikaciją.
Esama ženklų, jog privačiame sektoriuje vyresnio amžiaus darbuotojai susiduria su mažiau
palankesnėmis darbo galimybėmis. Lyginant su visais samdomaisiais darbuotojais, 2018 m.
pensinio amžiaus samdomų darbuotojų proporcija privačiame sektoriuje buvo 17 proc. mažesnė, o
skirtumas tarp viešajame ir privačiajame sektoriuose gaunamų draudžiamųjų pajamų buvo 5 kartus
didesnis.
2018 m. moterys sudarė 66 proc. pensinio amžiaus gyventojų dalį, jų vidutinė gyvenimo trukmė
buvo beveik 10 metų ilgesnė nei vyrų. Moterys sudarė 60 proc. pensinio amžiaus samdomų
darbuotojų dalį, tačiau jų pajamos buvo vidutiniškai 68 eurais žemesnės nei vyrų. Savarankiškai
dirbančių pensinio amžiaus moterų pajamos buvo 65 eurais žemesnės už vyrų pajamas (2017 m.). Į
šią demografinę grupę gali būti svarbu atsižvelgti formuojant vyresnio amžiaus žmonių išlaikymo
darbo rinkoje strategiją ir priemones.
Ilginant pensinį amžių, svarbu atlikti poveikio vertinimą ir imtis strateginių priemonių
identifikuotoms problemoms spręsti. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pažeidžiamoms
vyresnio amžiaus grupėms.

UŽSIENIEČIAI
•

Per 2014–2018 metų laikotarpį apie 20 tūkst. sumažėjo nuolatinių užsieniečių, t.y. ne Lietuvos
Respublikos piliečių, registruotų Gyventojų registre, skaičius. Tai reiškia, kad sumažėjo asmenų
skaičius, kurie siekia ilgesnio nei metai buvimo Lietuvoje. Visgi šiuo laikotarpiu didėjo į Lietuvą
laikinai atvykusiųjų užsieniečių skaičius. Taigi užsieniečių Lietuvoje daugėja, tačiau proporcingai
neauga užsieniečių, kurie lieka gyventi Lietuvoje ilgiau nei metus, skaičius. Reiktų tolimesnio tyrimo,
siekiant identifikuoti priežastis, kodėl užsienio piliečiai nelieka Lietuvoje ilgiau nei metus.

•

Nuolatinių užsieniečių, kurie dirbo samdomą darbą, skaičius per penkerius metus Lietuvoje didėjo
18 proc., nuo 12,7 tūkst. (2014 m.) iki 15 tūkst. (2018 m.). Didžiausias užsieniečių darbuotojų
skaičiaus augimas Lietuvoje matomas Įrenginių ir mašinų operatorių ir surinkėjų grupėje. Šioje
grupėje dirbusių nuolatinių užsieniečių skaičius išaugo 2 kartus, nenuolatinių – net 21 kartą. Toks
samdomų darbuotojų padidėjimas galimai vyko dėl 2015 ir vėlesniais metais patvirtinto trūkstamų
profesijų darbuotojų sąrašo.

•

Vidutinis draudžiamų pajamų augimas užsieniečiams per 5 metų laikotarpį yra panašus į Lietuvos
gyventojų darbo užmokesčio augimą per tą patį laikotarpį. Nuolatinių užsieniečių pajamos per 5
metų laikotarpį augo nuo 1,14 karto iki 2 kartų, nenuolatinių - nuo 1,1 karto iki 2,48 karto,
priklausomai nuo profesijų grupės.

•

Tarp dirbančiųjų samdomą darbą užsieniečių daugiausia buvo žemos kvalifikacijos profesijų
atstovų. 2018 metais tarp samdomų užsienio piliečių žemos kvalifikacijos profesijose dirbo 79 proc.,
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aukštos kvalifikacijos darbuotojų buvo 18 proc., dar 4 proc. užsienio piliečių dirbo nekvalifikuotais
darbininkais.
DARBDAVIŲ REIKALAVIMAI DARBO SKELBIMUOSE
•

13 iš 28 profesijų kategorijų aukštasis išsilavinimas kaip reikalavimas ar privalumas buvo nurodytas
daugiau nei 40 proc. darbo skelbimų, daugiausia – Teisės (82 proc.), Pirkimų/tiekimo, eksporto (66
proc.), Apskaitos/finansų/audito (63 proc.) profesijų kategorijų skelbimuose.

•

Darbo
patirties
reikalavimas/privalumas
dažniausiai
buvo
nurodomas
Eksporto,
Vadovavimo/valdymo, Informacinių technologijų, Energetikos/elektronikos profesijų kategorijų
darbo skelbimuose, rečiausiai – Apsaugos ir nekilnojamojo turto kategorijų skelbimų tekstuose.

•

Daugiau nei pusėje (19 iš 28) profesijų kategorijų atsakingumo savybės reikalavimas/privalumas
buvo įvardijamas daugiau nei 30 proc. darbo skelbimų, dažniausia – Apsaugos, Maisto gamybos,
Sandėliavimo kategorijose. Savarankiškumas dažniausia buvo nurodomas Nekilnojamojo turto
skelbimuose, iniciatyvumas – Draudimo, kruopštumas – Apskaitos/finansų/audito, kūrybiškumas –
Žiniasklaidos/viešųjų ryšių profesijų kategorijos skelbimuose.

•

Bendravimo įgūdžių reikalavimas/privalumas dažniausiai buvo nurodomas Draudimo,
Prekybos/konsultavimo, Nekilnojamojo turto kategorijų skelbimuose, darbo komandoje įgūdžiai
daugiausia įvardijami Draudimo, Transporto/logistikos vadybos profesijų kategorijų skelbimų
tekstuose. Įgūdžiai dirbant su specifinėmis atitinkamos srities darbui su kompiuteriu skirtomis
programomis dažniausiai buvo nurodomi Informacinių technologijų, Dizaino/architektūros,
Apskaitos/finansų/audito kategorijų skelbimuose.

•

Dažniausias privačių skelbimų portalų darbo skelbimuose nurodomas reikalavimas ar privalumas
yra užsienio kalba – anglų. Daugiausia ši kalba buvo įvardijama Eksporto, Pirkimų/tiekimo,
Transporto/logistikos vadybos, Teisės profesijų kategorijų skelbimuose.

DARBUOTOJŲ PAKLAUSA LIETUVOJE 2018–2022 METAIS
•

Prognozuojama, kad 2018–2022 metų laikotarpyje, dėl darbuotojų pakeitimo ar sektorių plėtros
reikės apie 105 tūkst. naujų darbuotojų, iš kurių 48 proc. – aukštos kvalifikacijos, 40 proc. – žemos,
dar 12 proc. – nekvalifikuotų darbininkų.

•

Net 95 proc. visų šių darbo vietų nulems esamų darbuotojų pakeitimas ir tik 5 proc. – plėtra. Tad
numatoma sektorių plėtra bus, palyginti, žema, ir bendrą paklausą formuos dirbančiųjų 2018 m.
pakeitimas dėl amžiaus, emigracijos ir mirtingumo.

•

Bendra naujų aukštos kvalifikacijos darbuotojų paklausa sieks apie apie 50,3 tūkst. arba 9,2 proc.
dirbusiųjų šioje grupėje 2018 m. Itin aukšta paklausa bus stebima tokioms gausiausioms grupėms
kaip gydytojams specialistams, bibliotekininkams, bendrosios praktikos gydytojams, archyvų ir
muziejų specialistams.

•

Per ateinančius penkerius metus preliminariai reikės apie 42 tūkst. naujų žemos kvalifikacijos
darbuotojų ir tai sudarys apie 7,9 proc. 2018 m. dirbusiųjų. Itin aukšta paklausa prognozuojama
tokiems lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų, autobusų ir troleibusų vairuotojams, pramonės ir
žemės ūkio mašinų mechanikams ir taisytojams.

•

Paklausa naujiems nekvalifikuotiems darbininkams sieks apie 12 tūkst. naujų darbininkų arba apie
8,6 proc. 2018 dirbusiųjų. Itin aukšta paklausa prognozuojama kiemsargiams, kurjeriams,
pasiuntiniams ir bagažo nešikams.

•

Daugiausia, apie 76,4 tūkst. naujų darbuotojų 2018–2022 m. reikės paslaugų sektoriuje (73 proc.),
iš jų 15,3 tūkst. didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje. Prognozuojama, kad pramonėje reikės apie
16 tūkst. naujų darbuotojų, statyboje – 7,5 tūkst., žemės ūkyje – 1,5 tūkst., likusieji 3,6 tūkst.
darbuotojai nėra priskirti konkrečiai ekonominei veiklai.
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•

Remiantis CEDEFOP analize, Žemės ūkiui prognozuojama didžiausia neigiama plėtra (-3,1 proc.
siekianti) plėtra. Bendrai pramonei taip pat numatomas 1,2 proc. mažėjimas. Statybos sektoriaus
augimas bus itin nuosaikus, sieks apie 0,5 proc. Labiausiai augs didžiausias sektorius – paslaugos
(0,9 proc.).

•

Reikalinga toliau tęsti vidutinės trukmės prognozavimo modelio tobulinimą. Tolesniuose etapuose
metodiką ir rezultatus svarbu papildyti atliekamomis darbdavių apklausomis, suteikiančiomis
vertingos informacijos apie darbdavių plėtros planus. Taip pat pakeitimo paklausą papildyti
darbuotojų judėjimo vidaus rinkoje elementu.

•

Siekiant ilgalaikių sprendimų, užtikrinančių tvarumą darbo rinkoje, reikalinga pradėti rengti
ilgalaikes darbo rinkos paklausos ir pasiūlos prognozes bei ateities įžvalgų (angl. foresight) metodu
vertinamas ilgalaikes tendencijas.
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METODIKA
Šiame leidinyje pateikiamų skaičiavimų metodiką galima rasti toliau pateikiamoje informacijoje bei
atskirai pateikiamuose leidiniuose:
•

Žmogiškųjų išteklių būklės (stebėsenos) metodika, MOSTA,
https://mosta.lt/images/tyrimai/ZIS-stebesenos-metodika.pdf

•

Žmogiškųjų išteklių būklės ataskaita 2018, metodikos skyrius, MOSTA, prieiga internetu:
https://mosta.lt/images/leidiniai/ZMOGISKUJU_ISTEKLIU_BUKLES_ATASKAITA_2018.pdf

•

Samdomų darbuotojų paklausos prognozavimo metodika, MOSTA, prieiga internetu:
https://mosta.lt/images/tyrimai/samdomu-darbuotoju-paklausos-prognozavimometodika.pdf

prieiga

internetu:

DUOMENŲ ŠALTINIAI
Šiai apžvalgai parengti naudoti Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos (NŽIS) duomenys,
kuriais naudojantis apskaičiuoti stebėsenos rodikliai. NŽIS sistemoje renkami administraciniai Lietuvos
valstybinių registrų ir informacinių sistemų duomenys. Analizėje panaudoti administraciniai duomenys,
surinkti ir analizei paruošti Švietimo informacinių technologijų centro. Toliau pateikiami pirminiai
surinktų ir analizėje naudotų duomenų šaltiniai:
lentelė 12. Apžvalgoje panaudoti duomenys ir jų šaltiniai

VMI

• Savarankiškai dirbantys asmenys

SODRA

• Apdraustųjų asmenų draustumo laikotarpiai ir
draudžiamosios pajamos

Registrų centras

• Gyventojai ir juridiniai asmenys

Lietuvos statistikos departamentas

• Juridinių asmenų veikla pagal EVRK

Švietimo valdymo informacinė
sistema

• Ikimokyklis ir bendrasis ugdymas, profesinis
mokymas, aukštasis mokslas

CVbankas.lt

• Darbo skelbimai

Laikotarpiai. Apžvalgoje naudojami duomenys apie asmenų užimtumo statusą (išskyrus savarankiškai
dirbusiuosius) bei jų vidutinės pajamas apima 2014 m. sausio mėn. ir 2018 metų lapkričio mėnesius.
Savarankiškai dirbusių asmenų užimtumas ir pajamos pateikiamos 2014 m. sausio ir 2017 m. lapkričio
mėnesiais.
Rodikliai, susiję su mokinių, studentų ar abiturientų, absolventų skaičiumi, pateikiami nuo 2013 metų.

87

lentelė 13. Asmens užimtumo statuso nustatymas pagal "Sodros" asmens tipus ir kitų registrų informaciją

Užimtumo
statusas
Samdomas
darbuotojas

Savarankiškai
dirbantis
Savarankiškai
dirbantis,
nenuolatinės
pajamos

Vaiko
priežiūros
atostogos
Praktika arba
šaukimas
Vienkartinių
pajamų grupė

Besimokantis
Emigravęs

Priskiriami „Sodra“ tipai
D – Darbuotojai;
DU – Užsienietis, turintis vizą;
TD – Pagal terminuotą darbo sutartį dirbantieji;
TU – Pagal terminuotą darbo sutartį dirbantys užsieniečiai;
MV – Mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal LR Mažųjų bendrijų
įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai.
PT – Verslo liudijimas;
S9 – Individuali veikla pagal pažymą;
AN – Autorius, nesusijęs darbo santykiais;
MN – Atlikėjas, nesusijęs darbo santykiais;
SE – Šeimynos dalyvis;
SN – Sportininkas, nesusijęs darbo santykiais;
SJ – Individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos
narys, tikrosios arba komanditinės ūkinės bendrijos narys.
U – Ūkininkas;
UP – Ūkininko partneris.
M5 – Asmenys, esantys motinystės arba tėvystės atostogose
(Gali būti tik turėję D ar DU tipus).
K5 – Privalomoji karo tarnyba;
PS, GP – Praktikantai.
TT – Tantjemininkai;
AD – Autoriai, sudarę su darbdaviu darbo sutartį;
KL – Nuteistieji ir dirbantys sveikatinimosi tikslais;
SD, MD – Sportininkai ir atlikėjai, sudarę su darbdaviu darbo
sutartį.
Besimokantis formaliojo švietimo programoje nepriklausomai
nuo lygmens.
Gyventojų registre deklaruotas išvykimas į užsienį.

Papildomos
sąlygos
Priskiriami tik
turintys pajamų
iš šių tipų veiklos

Priskiriami tik
turintys pajamų
iš šių tipų veiklos
Neatsižvelgiama
į pajamas

Neatsižvelgiama
į pajamas
Priskiriami tik
turintys pajamų
iš šių tipų veiklos
-

SĄVOKOS
Aukštos kvalifikacijos darbuotojas – aukštos kvalifikacijos darbuose dirbantiems asmenims
priskiriami samdomi darbuotojai, dirbantys 0-3 pagrindinėms Lietuvos profesijų klasifikatoriaus
grupėms priskiriamose profesijose.
Žemos kvalifikacijos darbuotojas – žemos kvalifikacijos darbuose dirbantiems priskiriami samdomi
darbuotojai, dirbantys 4-8 pagrindinėms Lietuvos profesijų klasifikatoriaus grupėms priskiriamose
profesijose.
Nekvalifikuotas darbuotojas – nekvalifikuotą darbą dirbantiems priskiriami samdomi darbuotojai,
dirbantys 9 pagrindinėje Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinei grupei priskiriamose
profesijose.
Samdomų darbuotojų draudžiamosios pajamos – pateikiamos ataskaitinio mėnesio (2014 m. sausio
arba 2018 m. lapkričio) samdomų darbuotojų vidutinės draudžiamosios sumuotos pajamos. Pajamos
skaičiuojamos neįtraukiant pajamų asmenų, kurie ataskaitinį mėnesį buvo drausti nepilną mėnesį, buvo
pasiėmę neapmokamas atostogas, negavo pajamų. Taip pat šioje apžvalgoje į darbo užmokesčio analizę
neįtrauktos pajamų išskirtys – draudžiamųjų pajamų sumos, viršijančios 20 tūkst. eurų.
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Savarankiškai dirbančiųjų pajamos – pateikiamas 2017 m. lapkričio mėn. draudžiamųjų sumuotų (iš
visų tą laikotarpį turėtų atitinkamų savarankiškų veiklų) pajamų vidurkis. Tai pajamos, gaunamos iki
mokesčių, todėl reali disponuojama asmens pajamų suma skiriasi. Taip pat šioje apžvalgoje į
savarankiškai dirbančiųjų analizę neįtrauktos pajamų išskirtys – draudžiamųjų pajamų sumos,
viršijančios 20 tūkst. eurų.
Kadangi savarankiškai dirbančiųjų pajamos buvo apskaičiuotos remiantis VMI pateiktomis metinėmis
pajamų deklaracijomis, turėti duomenys atspindėjo, kokiais laikotarpiais (arba atskiromis dienomis)
asmuo turėjo atitinkamą užimtumo statusą bei iš atitinkamo statuso gautas metines pajamas. Visiems
savarankiškiems užimtumo statusams priskiriamoms veikloms (išskyrus verslo liudijimams),
mėnesinės pajamos buvo apskaičiuotos metinę atitinkamų pajamų sumą dalinant iš dienų, vykdant
atitinkamą veiklą, skaičiaus ir dauginant iš atitinkamų veiklos dienų skaičiaus tą mėnesį.
Dėl veiklos specifikos, mėnesinės pajamos iš verslo liudijimų buvo apskaičiuotos dalinant atitinkamas
metines pajamas iš mėnesių, kuriais bent vieną dieną buvo vykdoma atitinkama veikla, skaičiaus. Tiek
iš verslo liudijimo, tiek iš kitų savarankiškų veiklų asmens mėnesinės pajamos buvo prilygintos nuliui,
jeigu tą mėnesį atitinkamos veiklos asmuo nevykdė.
Nuolatinis užsienietis – nuolatiniams užsieniečiams yra priskiriami ne Lietuvos piliečiai, apie kuriuos
informacija pateikiama Gyventojų registre, kurie tiriamuoju laikotarpiu neturėjo emigracijos iš Lietuvos
požymio. Tai gali būti Europos Sąjungos piliečiai, užsieniečiai, turintys leidimą nuolatos gyventi
Lietuvoje, užsieniečiai, turintys LR ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.
Nenuolatinis užsienietis – nenuolatiniams užsieniečiams priskiriami asmenys, kurie, Sodra
duomenimis, dirba Lietuvoje, tačiau neturi Lietuvos Respublikoje priskiriamo asmens kodo
identifikavimo ir į Lietuvą yra atvykęs darbiniu pagrindu su nacionaline viza.
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PRIEDAI
Priedas 1. 10 reikalavimų/privalumų, kurie daugiausia buvo nurodyti profesijų kategorijos darbo skelbimuose.

Administravimas/sekretoriavimas: anglų kalba (68%), darbas su kompiuteriu (58%), darbo
patirtis (58%), aukštasis išsilavinimas (48%), rusų kalba (43%), atsakingumas (35%), kruopštumas
(33%), Microsoft Office (27%), raštvedyba (27%), lietuvių kalba (26%)
Apsauga: atsakingumas (64%), pagrindinis išsilavinimas (36%), apsaugos darbuotojo pažymėjimas
(36%), nepriekaištinga reputacija (34%), darbo patirtis (34%), punktualumas (29%), fizinis
pasirengimas (27%), sąžiningumas (26%), pareigingumas (25%), psichologinis pasirengimas (24%)
Apskaita/finansai/auditas: darbo patirtis (81%), aukštasis išsilavinimas (63%), anglų kalba (49%),
darbas su apskaitos/buhalterinės apskaitos programomis (49%), darbas su kompiuteriu (48%),
kruopštumas (45%), atsakingumas (38%), analitinis mąstymas/analitiniai gebėjimai (30%),
Microsoft Excel (27%), rusų kalba (26%)
Dizainas/architektūra: darbo patirtis (70%), darbas su dizaino/architektūros srities programomis
(68%), anglų kalba (40%), atsakingumas (36%), kūrybiškumas (33%), Adobe Photoshop (30%),
aukštasis išsilavinimas (29%), kruopštumas (26%), AutoCAD (26%), Corel Draw (23%)
Draudimas: darbas su kompiuteriu (74%), darbo patirtis (73%), aukštasis išsilavinimas (62%),
bendravimo įgūdžiai (58%), darbas komandoje (52%), iniciatyvumas (50%), derybų įgūdžiai (41%),
aukštesnysis išsilavinimas (41%), aktyvumas (36%), profesinis išsilavinimas (35%)
Eksportas: darbo patirtis (90%), anglų kalba (89%), aukštasis išsilavinimas (66%), rusų kalba
(47%), derybų įgūdžiai (38%), darbas su kompiuteriu (33%), bendravimo įgūdžiai (30%),
savarankiškumas (30%), vairuotojo pažymėjimas (27%), orientacija į rezultatą (26%)
Energetika/elektronika: darbo patirtis (82%), vairuotojo pažymėjimas (48%), aukštasis
išsilavinimas (41%), atsakingumas (39%), anglų kalba (30%), kruopštumas (26%), savarankiškumas
(26%), Microsoft Office (22%), komandinis darbas (20%), aukštesnysis išsilavinimas (20%)
Informacinės technologijos: darbo patirtis (84%), anglų kalba (57%),
SQL/MySQL/NoSQL/PostgresSQL (33%), aukštasis išsilavinimas (33%), JavaScript/Java (27%),
darbas komandoje (26%), analitinis/loginis mąstymas (21%), savarankiškumas (21%), duomenų
bazių projektavimas/administravimas (20%), PHP (18%)
Inžinerija/mechanika: darbo patirtis (79%), anglų kalba (43%), atsakingumas (42%), aukštasis
išsilavinimas (39%), vairuotojo pažymėjimas (34%), techninis išsilavinimas (30%), savarankiškumas
(27%), darbas su kompiuteriu (27%), kruopštumas (23%), darbas komandoje (19%)
Klientų aptarnavimas/paslaugos: darbo patirtis (54%), atsakingumas (41%), anglų kalba (31%),
rusų kalba (27%), komunikabilumas (24%), darbas su kompiuteriu (23%), bendravimo įgūdžiai
(22%), orientacija į rezultatą (21%), sąžiningumas (20%), darbas komandoje (19%)
Maisto gamyba: darbo patirtis (73%), atsakingumas (60%), sąžiningumas (41%), orientacija į
rezultatą (25%), tvarkingumas (24%), darbas komandoje (18%), darbštumas (15%), higienos normų
išmanymas (12%), kruopštumas (10%), pareigingumas (8%)
Marketingas/reklama: darbo patirtis (78%), anglų kalba (62%), aukštasis išsilavinimas (45%),
kūrybiškumas (32%), iniciatyvumas (31%), savarankiškumas (30%), darbas su kompiuteriu (29%),
rusų kalba (25%), atsakingumas (24%), komunikabilumas (21%)
Medicina/sveikatos apsauga/farmacija: darbo patirtis (68%), atsakingumas (34%), aukštasis
išsilavinimas (33%), darbas su kompiuteriu (27%), veterinarijos gydytojo išsilavinimas (26%), anglų
kalba (25%), bendravimo įgūdžiai (21%), darbas komandoje (19%), felčerio išsilavinimas (18%),
darbas su kasos aparatu (18%)
Nekilnojamasis turtas: savarankiškumas (51%), darbo patirtis (48%), vairuotojo pažymėjimas
(43%), darbas su kompiuteriu (42%), nuosavas automobilis (37%), bendravimo įgūdžiai (31%),
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aukštasis išsilavinimas (30%), derybų įgūdžiai (29%), darbas komandoje (28%), atsakingumas
(28%)
Pardavimų vadyba: darbo patirtis (73%), anglų kalba (49%), aukštasis išsilavinimas (44%),
vairuotojo pažymėjimas (38%), darbas su kompiuteriu (36%), rusų kalba (34%), orientacija į
rezultatą (30%), atsakingumas (30%), derybų įgūdžiai (30%), bendravimo įgūdžiai (29%)
Personalo valdymas: darbo patirtis (74%), aukštasis išsilavinimas (54%), anglų kalba (53%),
darbas su kompiuteriu (39%), rusų kalba (35%), iniciatyvumas (35%), atsakingumas (35%),
komunikabilumas (28%), planavimo įgūdžiai (25%), savarankiškumas (24%)
Pirkimai/tiekimas: anglų kalba (79%), aukštasis išsilavinimas (71%), darbo patirtis (70%), darbas
su kompiuteriu (48%), rusų kalba (44%), atsakingumas (36%), derybų įgūdžiai (36%),
savarankiškumas (34%), orientacija į rezultatą (30%), analitinis mąstymas (28%)
Pramonė/gamyba: darbo patirtis (59%), atsakingumas (54%), kruopštumas (30%), darbas
komandoje (20%), darbštumas (18%), atidumas (17%), darbas su kompiuteriu (16%), fizinė
ištvermė, pasirengimas (14%), sąžiningumas (14%), anglų kalba (13%)
Prekyba - konsultavimas: darbo patirtis (52%), atsakomybė (47%), sąžiningumas (37%),
bendravimo įgūdžiai (33%), komunikabilumas (29%), vidurinis išsilavinimas (24%), kruopštumas
(24%), darbas su kompiuteriu (21%), rusų kalba (19%), anglų kalba (18%)
Sandėliavimas: atsakingumas (60%), darbo patirtis (57%), elektrokrautuvo/autokrautuvo
vairuotojo pažymėjimas (37%), kruopštumas (31%), sąžiningumas (30%), atidumas (27%), fizinė
ištvermė/fizinis pasirengimas (23%), darbas su kompiuteriu (23%), orientacija į rezultatą (22%),
darbštumas (20%)
Statyba: darbo patirtis (78%), atsakingumas (43%), aukštasis išsilavinimas (37%), vairuotojo
pažymėjimas (36%), darbas su kompiuteriu (25%), savarankiškumas (22%), anglų kalba (19%),
darbas komandoje (17%), statybos vadovo kvalifikacija (15%), kruopštumas (15%)
Švietimas/mokymai/kultūra: darbo patirtis (49%), aukštasis išsilavinimas (36%), gebėjimas dirbti
su vaikais (34%), kūrybiškumas (32%), bendravimo įgūdžiai (31%), atsakingumas (29%), darbas
komandoje (26%), pedagoginis išsilavinimas (23%), anglų kalba (23%), komunikabilumas (21%)
Teisė: aukštasis išsilavinimas (82%), darbo patirtis (73%), anglų kalba (71%), universitetinis
išsilavinimas (52%), rusų kalba (45%), darbas su kompiuteriu (39%), atsakingumas (32%),
savarankiškumas (31%), kruopštumas (22%), orientacija į rezultatą (22%)
Transporto vairavimas: darbo patirtis (55%), 95 kodas (34%), atsakingumas (31%), "C" kategorijos
vairuotojo pažymėjimas (28%), "B" kategorijos vairuotojo pažymėjimas (27%), "CE" kategorijos
vairuotojo pažymėjimas (24%), sąžiningumas (23%), savarankiškumas (12%), anglų kalba (12%),
skaitmeninė tachografo/vairuotojo kortelė (11%)
Transporto/logistikos vadyba: anglų kalba (72%), darbo patirtis (67%), rusų kalba (66%),
aukštasis išsilavinimas (44%), atsakingumas (40%), darbas su kompiuteriu (38%), darbas
komandoje (30%), orientacija į rezultatą (28%), komunikabilumas (26%), savarankiškumas (25%)
Vadovavimas/valdymas: darbo patirtis (87%), aukštasis išsilavinimas (50%), anglų kalba (45%),
darbas su kompiuteriu (42%), orientacija į rezultatą (38%), rusų kalba (27%), bendravimo įgūdžiai
(24%), atsakingumas (24%), planavimo įgūdžiai (22%), iniciatyvumas (21%)
Žemės ūkis/žuvininkystė: darbo patirtis (53%), atsakingumas (52%), vairuotojo pažymėjimas
(36%), aukštasis išsilavinimas (23%), išsilavinimas/žinios agronomijos srityje (23%), sąžiningumas
(18%), darbas komandoje (18%), darbas su kompiuteriu (17%), technikos išmanymas (15%),
savarankiškumas (14%)
Žiniasklaida/viešieji ryšiai: darbo patirtis (76%), anglų kalba (64%), lietuvių kalba (53%),
aukštasis išsilavinimas (49%), kūrybiškumas (44%), komunikabilumas (26%), atsakingumas (25%),
iniciatyvumas (23%), tekstų kūrimo/redagavimo įgūdžiai (21%), rusų kalba (18%)

94

